
številka 20/november 2010

glasnik

Podpis koncesijske 
pogodbe v Kostanjevici
 str. 7

En. občina Krško
 str. 10

Rušenje kislinskega 
stolpa Vipap Videm 
Krško
 str. 28

Energija včeraj, danes, 
jutri – intervju
 str. 12



2
Glasnik Kostaka, številka 20, november 2010

Iz vsebIne
SPOŠTOVANE SODELAVKE, SODELAVCI!
 
Skupina kostak in družba kostak kljub težavnejšim razmeram uresničujeta zasta-
vljeni gospodarski načrt. tokrat vam predstavljamo rezultate poslovanja v obdobju 
januar – september 2010 in okvirne načrte za leto 2011. izboljšati je potrebno so-
delovanje med vsemi zaposlenimi in tako skupaj zagotoviti povečanje prihodkov, 
saj brez tega ne bomo mogli zagotoviti dolgoročnega uspešnega delovanja, pa naj 
se še tako trudimo iskati načine za zmanjšanje stroškov poslovanja.

Z namenom izboljšanja komunikacije izvajamo redne letne razgovore, v okviru pro-
jekta Družini prijazno podjetje. Pozivamo vse zaposlene, da pri razgovoru izrazi-
te svoje predloge, ideje, zamisli glede morebitnih izboljšav, varčevalnih ukrepov 
ali inovacij v procesih dela. lahko izpostavite tudi morebitne težave, s katerimi se 
srečujete. izkoristite priložnost.

nadzorni svet družbe kostak d.d. je na svoji zadnji seji zadolžil upravo, da pripravi 
program ukrepov zniževanja stroškov in povečanja prihodkov, s ciljem zagotavlja-
nja uspešnega poslovanja v času zaostrenih gospodarskih razmer. nabor ukrepov, 
ki so se izoblikovali na sektorskih sestankih in v okviru rednih letnih razgovorov z 
zaposlenimi, bo obravnavan na naslednji seji nadzornega sveta, dne 18. 11. 2010. 
Predstavili bomo tudi poročilo o poslovanju januar-september 2010 in osnutek go-
spodarskega načrta za leto 2011 skupine in družbe kostak. nadzorni svet v se-
stavi rudolf mlinarič, melita Čopar, leonhard merckens, branko kozole in bojan 
Cizel, bo seznanjen z odstopno izjavo Cvetka Sršena. Z dnem 31. 12. 2010 pote-
če petletni mandat dvočlanski upravi, zato bo odločal tudi o postopku imenovanja 
predsednika in člana uprave za obdobje do 31. 12. 2015.

izpolnjevanje zahtev oziroma priporočil standardov kakovosti je eden od pogojev 
uspešnega uvajanja novih rešitev in nenehnega izboljševanja naših storitev. še po-
sebej je treba poudariti vlogo razvoja in inovacij ter integracijo sistemov vodenja 
družbe kot enovite celote, v katero je potrebno postopno vključiti hčerinske druž-
be, ki tvorijo skupino kostak: HPG, ansat, elite ahitekti.

Z vključenostjo vseh zaposlenih v izvajanje ukrepov za izboljšanje poslovanja se 
bomo lahko spopadli z zaostrenimi gospodarskimi pogoji in ostali »zdravo« podje-
tje. 

vsem želim vesele praznične dni in vas hkrati vabim, da se skupaj poveselimo, 
najprej 14. decembra z otroki in predstavo Dedka mraza v kulturnem domu v kr-
škem, ob 17. uri, in na zaključku 18. decembra zvečer, v Hotelu City v krškem. va-
bljeni.

božidar resnik, 
predsednik uprave družbe kostak d.d.
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Glasnik kostaka številka 20,  
november 2010
 
brezplačni časopis

izdaja in distribucija: 
kostak komunalno stavbno podjetje d.d., 
leskovška cesta 2a, krško

www.kostak.si
kostak@kostak.si

Programski svet: 
uprava in kolegij podjetja kostak d.d.

Uredniški odbor:
mojca brinovec, manuela škoda, 
mateja Felicijan.

Prispevke so pripravili:
božidar resnik, Željko Horvat, 
anica topolovšek, Jože leskovar, 
mojca brinovec, vanja Somrak, 
Slavko Pirc, Darko Hrženjak, marica maša 
Stamatović, mateja Felicijan, renata 
resnik, manuela škoda, Darja modic, 
špela arh marinčič, mihaela rudar, 
radovan tkalec, aleš Grmšek, 
vinko Gramc, mateja brečko, 
Petra Čepelnik, roman Stopar, 
alenka kunej.

Fotografije:  
Goran rovan, branko lavrenčič, 
Slavko Pirc, mojca brinovec.

Tisk: tiskarna Sinet d.o.o., Hrastnik
Naklada: 800 izvodov

Skupina kostak d.d.:

Iz urednIštva

Foto: nik rovan
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Gospodarska kriza je načela naše upe 
v boljši jutri. vsak dan si postavljamo 
temeljna vprašanja ali bomo v nasle-
dnjih mesecih in letih še imeli zaposli-
tev, kako bo z zaposlitvijo naših otrok, 
ali bo tudi za nas pokojnina? ljudje 
smo najbolj ustvarjalni, kadar si lahko 
zaupamo in spoštujemo drug drugega. 
Zelo pomemben je kolektiv, v katerem 
s sodelavci preživimo tretjino svojega 
časa. Zato je bistvenega pomena, da 
čutimo, da smo potrebni, da nam za-
upajo in da smo spoštovani. Seveda 
pa je zaupanje in spoštovanje vedno 
dvosmerna cesta, zato tega ne priča-
kujmo, če tako ne delujemo in tega ne 
vračamo.
Gospodarske okoliščine, povezane z 
globalno finančno krizo, ostajajo še na-
prej težavne in nepredvidljive. težave, ki 
so vezane zlasti na gradbeno in z njo po-
vezane dejavnosti, so se od pomladi še 
zaostrile. trenutne gradbene investicije 
so zaradi pomanjkanja virov precej pod 
ravnijo iz preteklih let. Posledica gospo-
darske situacije je tudi nizka raven likvi-
dnosti in plačilne discipline, kar poveču-
je kreditna tveganja. 

Poslovanje 
skupine Kostak in družbe Kostak 
v obdobju januar-september 2010
Smo v zadnji četrtini leta, ki je izjemno težko, verjetno celo med težjimi v celotni Kostakovi zgodovini. To 
leto zaznamujejo precej neugodne okoliščine poslovanja, z nizko ravnijo gospodarskih aktivnosti. Upo-
časnjenost gospodarskih tokov je vplivala na vse vidike našega poslovanja.

Anica Topolovšek, vodja Finančno računovodskega sektorja

kljub takšnim pogojem poslovanja je 
Skupina kostak v devetih mesecih leta 
2010 dosegla 22.216 tisoč eUr čistih 
prihodkov od prodaje, kar predstavlja 
78,1 % letnega načrta, družba kostak 
pa 20.859 tisoč eUr oziroma 79,8 % le-
tnega načrta. največji delež, 77 % čistih 
prihodkov od prodaje družbe kostak so 
dosegle tržne dejavnosti, z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb pa je bil do-
sežen 22,6% delež skupnega prihodka.

LEgENDA:
 - Gospodarske javne službe 23 %
 - tržni del komunale 2 %
 - Sektor gradnje 57 %
 - Sektor vzdrževalnih in čistilnih del 9 %
 - trgovina 9 %

  Skupina kostak in druž-
ba kostak v devetih mesecih leta 
2010 kljub izjemno zahtevnim 
gospodarskim okoliščinam rea-
lizirata načrtovane prihodke, na-
daljujeta investicijske in razvojne 
aktivnosti in poslujeta z načrtova-
nim dobičkom. Skupino Kostak 
poleg matične družbe kostak d.d. 
sestavlja še odvisna družba HPG 
d.o.o. Brežice in odvisna družba 
Ansat d.o.o. Krško.

v EUR 1-9/2009 Plan 2010 1-9/2010 Indeks
10/09

Indeks 10/
plan

Gospodarske javne službe 4.039.547 6.779.347 4.717.089 116,7 69,6

Tržne dejavnosti in ostalo 17.120.349 19.372.838 16.141.995 94,3 83,3

Prihodki od prodaje družbe Kostak 21.159.896 26.152.185 20.859.084 98,6 79,8

Prihodki od prodaje HPG d.o.o. 1.180.857 2.300.500 1.619.265 137,1 70,3

Prihodki od prodaje ANSAT d.o.o 411.037

Prihodki od prodaje v skupini -673.866

Prihodki od prodaje skupine 22.340.753 28.452.685 22.215.520 99,4 78,1

PRIhODKI OD PRODAjE SKuPINE KOSTAK PO DEjAVNOSTIh

FINANČNO POROČILO
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ČISTI DObIČEK SKuPINE IN DRužbE 
KOSTAK NIžjI OD NAČRTOVANEgA 
zA TO ObDObjE 
ob doseženi nižji realizaciji prihodkov 
iz prodaje za 1,4 %, pa je dobiček sku-
pine kostak 2,5-krat manjši  kot je bil 
v letu 2009. 
razlogi so:
1. zmanjšanje gradbenih investicij,
2. zamrznitev cen komunalnih storitev 

in upadanje prodanih količin,
3. sezonski značaj kmetijske proizvo-

dnje in katastrofalne poplave,
4. novi predpisi na področju minimal-

nih plač in uskladitev plačnega sis-
tema,

5. rast stroškov poslovanja, predvsem 
visoka rast stroškov energentov.

Vlaganja in 
naložbe

VLAgANjA SO KLjuČNA zA 
NAPREDEK
odgovor na trenutne globalne gospo-
darske razmere je ustvarjanje temeljev 
za nadaljnjo rast prodaje. 
še naprej bomo premišljeno vlagali v 
nove proizvodne zmogljivosti, ker je 
gospodarska kriza prehodno obdobje, 
katerega konec je treba pričakati s so-
dobnimi zmogljivostmi.

NALOžbE V OSNOVNA SREDSTVA
Za investicije v osnovna sredstva  smo 
v skupini kostak v devetih mesecih leta 
2010 namenili 705 tisoč eUr, od tega 

623 tisoč EUR v obvladujoči družbi in 
82 tisoč EUR v odvisnih družbah.

NALOŽBE V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Skladno z razvojnimi usmeritvami in 
programom dela smo v družbi Kostak 
v devetih mesecih leta 2010 izvajali na-
slednje razvojno-raziskovalne projekte:
1. analiza sedimentacije v akumula-

cijskem jezeru Boštanj,
2. denitrifikacija in odstranjevanje mi-

kroonesnaževal iz podtalnice,
3. optimizacija javne razsvetljave.

ZAPOSLENI
Na dan 30. 9. 2010 je bilo v Skupini Ko-
stak zaposlenih 383 delavcev, od tega 
v obvladujoči družbi Kostak 334, v od-
visni družbi HPG 45 in v odvisni druž-
bi Ansat 4 delavci. V družbi Kostak se 
je število zaposlenih v devetih mese-
cih leta 2010 povečalo za 33, v odvisni 
družbi HPG pa za 2 sodelavca.

PLAČE 
V Kostaku smo po sklepu uprave druž-
be zaradi težkih splošnih gospodarskih 
in življenjskih razmer, v začetku leta 
2010 povečali izhodiščne plače za 10 
odstotkov. 
Upravi in vodstvenim delavcem, ki ima-
jo sklenjene individualne pogodbe o 
zaposlitvi, pa se izplačujejo za 10% 
nižje plače, kot je določeno v individu-
alnih pogodbah o zaposlitvi.
Izhodiščne plače so v podjetniški po-
godbi družbe Kostak za 15,2 % višje, 
kot so v Kolektivni pogodbi komunalnih 
dejavnosti, saj smo jih usklajevali bolj 
kot so to zahtevali podpisani dogovo-
ri s sindikati.

4.717.000 €
prihodkov je bilo re-
aliziranih z opravlja-
njem gospodarskih 
javnih služb

383 deLavCev
zaposlenih v 
skupini Kostak 

             od leta 2004, ko je bila sprejeta dokaj ugodna nova kolektivna po-
godba za komunalne dejavnosti, pa do konca leta 2009, so se povprečne 
bruto plače v kostaku nominalno povečale za 41,9 %, v rS pa za 28,8 %. 

Povprečne bruto plače zaposlenih po podjetniški kolektivni pogodbi 
(brez plač po individualnih pogodbah) pa so se v teh letih 

povečale za 48,6 %. 

  NOV DREVORED V KRŠKEM - 
         HPG BREŽICE

FINANČNO POROČILO
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Načrti za leto 2011
Leto 2011 bo leto varčevanja, saj bo po pričakovanjih zelo zahtevno. 
Obnašati se bomo morali zelo preudarno ter na vsakem koraku iskati 
možnosti za prihranke in notranje rezerve.

anica topolovšek
Zunanje okoliščine poslovanja bodo v letu 2011 še vedno zelo zahtev-
ne. Gospodarska rast je za leto 2011 napovedana v višini 2,5%, rast investi-
cij v gradbeništvu pa se bo po dveh letih močnih padcev v prihodnjem letu po-
stopno povečevala zaradi predvidoma višjih investicijskih vložkov države. 

recesija bo imela lahko tudi pozitivne posledice, saj moramo biti v podjetjih bolj 
pozorni na upravljanje tveganj  in izpeljavo nekaterih projektov, povezanih z oko-
ljem, družbo, upravljanjem. Čedalje pomembneje je, kako so naše storitve opravlje-
ne. Zato je kakovost v vseh pogledih pomembna, morda še bolj kot kdajkoli prej.

v Gospodarskem načrtu za leto 2011 so čisti prihodki od prodaje skupine kostak 
za leto 2011 načrtovani v višini 29.011 tisoč eUr, kar predstavlja 2,4 % zmanjša-
nje glede na ocenjene prihodke leta 2010. nižja rast prihodkov kot v preteklih letih 
je predvsem posledica pričakovanih sprememb v prodaji ter manjšega obsega in-
vesticij. Čisti prihodki družbe kostak so v letu 2011 načrtovani v višini 25.835 tisoč 
evrov, kar predstavlja 3,5 % zmanjšanje. na načrtovano zmanjšanje  vpliva global-
na finančna kriza, ki se bo preko slabše gospodarske rasti, naraščajočih cen suro-
vin in padca cen nepremičnin tudi v letu 2011 odražala  predvsem na gradbeni dejav-
nosti. Zaradi večletnega zadrževanja cen, šestmesečne zamrznitve in padca količin 
tudi na dejavnostih gospodarskih javnih služb ne moremo dosegati vseh pričakovanj.

v letu 2011 skupina kostak načrtuje 115 tisoč eUr čistega dobička, kar 
je manj od ocene za leto 2010. kljub načrtovani poslovni racionalizaci-
ji je načrtovani čisti dobiček nižji, prav tako pa tudi dodana vrednost, ki jo načrtu-
jemo v višini 27.711 eUr na zaposlenega in je nižja kot v dejavnosti za skoraj 30%. 

Celotne investicije skupine kostak v letu 2011 so načrtovane v višini 893 tisoč eUr, 
kar je v okviru lastnih virov financiranja, tako da se neto dolg skupine v letu 2011 v 
skladu z načrtom ne bo povečal.

v ukrepe, s katerimi se bomo v kostaku tudi v letu 2011 spopadli s posledicami go-
spodarske krize, bomo morali biti vključeni vsi zaposleni, saj lahko le tako kostak 
še naprej osta- ne »zdravo« podjetje. ob upoštevanju trajnostnega razvoja in na-
čela PPP        (People, Planet, Profit). izboljšati bo treba tudi programsko pod-
poro ter ob procesnem sistemskem pristopu stremeti k nenehmenu
                                      izboljševanju.

Konec leta 2010 poteče ve-
ljavnost kolektivni pogodbi 
komunalnih dejavnosti. Poga-
jalski skupini sta se na osnovi 
sprejetega sklepa Upravnega 
odbora dogovorili, da se pri-
pravi aneks k obstoječi kolek-
tivni pogodbi z rokom podalj-
šanja za 12 mesecev.

Potrebno je prečistiti vse-
bino in uskladiti z novimi 
predpisi. 
V letu 2011 se bodo zače-
la pogajanja za sklenitev 
nove kolektivne pogodbe. 

Regionalni 
razvojni svet
mojca brinovec
vse posavske občine so v letošnjem letu 
ustanovile regionalni razvojni svet regi-
je Posavje (krajše rrS Posavje), ki naj bi 
med drugim skrbel za celovit razvoj re-
gije. ta svet sestavljajo predstavniki po-
sameznih občin, združenj gospodarstva, 
sindikatov, nevladnih organizacij, zava-
rovanih območij narave in romske sku-
pnosti. nekaj nas je tudi iz sredine pod-
jetja kostak.
rrS ima naslednje odbore:

 - odbor za človeške vire,
 - odbor za infrastrukturo,
 - odbor za okolje in prostor,
 - odbor za gospodarstvo in
 - odbor za razvoj podeželja.

odbori imajo svoje člane. v odboru za 
okolje in prostor sta med ostalimi člani 
predstavnika kostaka: mojca brinovec 
in Jože leskovar, Sabina Žibert v odbo-
ru za podeželje, Željko Horvat za infra-
strukturo in Janez kozole za gospodar-
stvo, kjer je predsednik božidar resnik.

kot podlaga za svoje delo je že pripra-
vljen izvedbeni načrt regionalnega ra-
zvojnega programa do leta 2012 in li-
sta prioritetnih projektov. naj omenimo 
samo večje:

 - izgradnja sekundarne 
kanalizacije za priključevanje 
na čistilno napravo Globoko, 
brežice

 - energetska sanacija vrtca krško, 
enota Pravljica,

 - obnova vrtca Čira Čara radeče,
 - gradnja vrtca v krmelju,
 - izgradnja kanalizacije in čistilne 

naprave orehovo,…
več informacij lahko pridobite na spletni 
strani www.rra-posavje.si

DObRO jE VEDETI

FINANČNI NAČRTI

Kolektivna 
pogodba

komunalnih 
dejavnosti

-
podaljšanje
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Podpisana koncesijska pogodba 
v Kostanjevici na Krki

v knjižnici Galerije božidar Jakac so 10. septembra 2010 
podpisali koncesijsko pogodbo kostanjeviški župan g. moj-
mir Pustoslemšek, s strani koncesionarja pa predsednik upra-
ve kostaka  božidar resnik in njegov pomočnik Jože lesko-
var. Pomoč sta jim nudila direktorica kostanjeviške občinske 
uprave Judita lajkovič mladkovič in Stanko rostohar, sicer 
zadolžen za prostor in gospodarsko infrastrukturo.
koncesijska pogodba stranki medsebojno zavezuje z dnem 
sklenitve, izvajati pa se prične s 1. januarjem 2011.

komunalne dejavnosti smo na območju kostanjevice na krki 
opravljali še, ko je bila ta v okviru občine krško, in sicer na 

DObRO jE VEDETI

V veljavo je stopila osemletna koncesijska Pogodba za izvajanje gospodarskih javnih služb in njihov 
razvoj, ki jo je Kostaku podelila Občina Kostanjevica na Krki.

mojca brinovec

podlagi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah in 
Pogodbe o prenosu infrastrukturnih objektov in naprav v 
uporabo. 
S koncesijsko pogodbo občina kostanjevica na keki na 
podlagi javnega razpisa družbi kostak podeljuje pravico 
in dolžnost opravljanja gospodarske javne službe na po-
dročju:

 - odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, 
 - oskrbe s pitno vodo, 
 - zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, 
 - vzdrževanja občinskih javnih cest, 
 - urejanja in čiščenja javnih površin, 
 - urejanja in vzdrževanja pokopališč ter pogrebne storitve, 
 - javne razsvetljave, izobešanja zastav in okraševanja v na-

seljih ter 
 - urejanja in vzdrževanja javnih tržnic.

Javni razpis je bil objavljen v juniju 2010 in v avgustu, z 
upravno odločbo o oddaji koncesije, izbran prijavitelj druž-
ba kostak. izpolnjevali smo vse pogoje koncesionarja po 
veljavno sprejeti zakonodaji. 
koncesionar mora pri izvajanju dejavnosti ter pri gradnji 
in vzdrževanju infrastrukture v največji možni meri zago-
tavljati varnost in zanesljivost delovanja dejavnosti ter var-
stvo okolja na celotnem območju občine. 

KOnCesIJa
Še en mejnik v 
razvoju Občine 
Kostanjevica na Krki 
in Kostaka
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Javna razsvetljava 
KAKO SLEDImO TRENDOm V KRŠKEm?

Na tem področju je Slovenija že leta 2007, 
med prvimi članicami Evropske unije, spreje-
la Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007). 
Ta lastniku oziroma upravljavcu predpisuje, 
kako naj v predpisanih rokih, do leta 2016, 
uredi javno razsvetljavo.

Darko Hrženjak
kostak je s podpisom koncesijske pogodbe pridobil v upra-

vljanje in vzdrževanje javno razsvetljavo v občini krško in zato vpeljal 
razvojni projekt za prenovo javne razsvetljave v smislu zahtev v uvodu omenjene 
uredbe.  v okviru tega projekta je bil opravljen popis javne razsvetljave in vpeljano 
energetsko knjigovodstvo. izdelan je bil podroben energetski pregled in podane 
možne tehnične rešitve za prenovo.
Pomembnejše omejitve na področju 
javne razsvetljave so usmerjene v obliko 
in pravilno vgradnjo svetilk ter zmanjša-
nje porabe električne energije. Svetilke 
pri osvetljevanju javnih površin ne smejo 
svetiti nad svojo vodoravnico. to pome-
ni, da morajo biti svetilke z ravnim ste-
klom in montirane pod kotom 90 stopinj 
glede na površino osvetljevanja. Pri tem poraba električne energije za potrebe jav-
ne razsvetljave ne sme presegati 44,5 kWh na leto na prebivalca.

Celotni projekt je sestavljen iz več podprojektov. eden izmed njih je raziskava teh-
nologije leD svetilk za javno razsvetljavo. v okviru tega projekta je bilo testiranih 
kar nekaj leD svetilk  na testnem poligonu na kostaku in na prižigališču parkirišča 
pred občinsko stavbo. kot testne proge so uporabljene tudi nekatere veje jav-
ne razsvetljave v vaseh  vihre, mrtvice in velika vas, ki so bile obnovljene v okviru 
projekta izgradnje kanalizacije in obnove vozišča v teh vaseh.
       
Pri raziskavah na področju tehnologije leD svetilk za javno razsvetljavo smo pri-
šli do zelo zanimivih spoznanj; imajo visok energetski izkoristek, majhno porabo, 
dolgo življenjsko dobo in širok spekter barv. Prednost leD svetilk je tudi v možno-
sti regulacije, kjer se lahko izvede regulacija svetlobnega toka v korakih po 1%, in 
sicer v celotnem področju delovanja  od 1% do 100%.

trenutna poraba električne energije je zelo velika. 
ta znaša 106 kWh na leto na prebivalca. izračun 
v energetskem pregledu je pokazal, da samo z za-
menjavo obstoječih svetilk ne moremo doseči pred-
pisane največje porabe na prebivalca. Zato smo v 
okviru razvojnega projekta obnove javne razsve-
tljave uvedli tudi podprojekt raziskav na področju 
sistemov za regulacijo in nadzor javne razsvetljave. 
testno regulacijo smo vgradili na prižigališču parki-
rišča pred upravno stavbo občine krško.  

44,5 KWh
na leto na prebivalca 
je meja porabe ele-
ktrične energije za 
javno razsvetljavo

Izkoriščanje obnovljivih virov energije

Prenova 
stavbe 
zA SEKTOR gRADNjE IN 
KOmuNALA

Željko Horvat

Površina pisarniških in drugih pro-
storov se bo po prenovi in dozida-
vi objekta približno podvojila, in bo 
namesto sedanjih 490 m2 znašala 
970 m2 – neto površin.

Dve leti potem, ko smo uspešno za-
ključili investicijo gradnje upravne 
stavbe, smo pristopili k pripravam na 
prenovo in dograditev stavbe sektor-
ja Gradnje in komunala. Priprave so se 
začele z oblikovanjem projektne na-
loge, ki je temeljila na prostorskih in 
funkcionalnih potrebah zaposlenih. 

v letu 2008 so aktivnosti na projektu 
mirovale, ker se je prioritetno izvajala 
investicija v stanovanjski objekt na val-
vasorjevem nabrežju in ker je gospo-
darska kriza upočasnila naše načrte. 
v začetku letošnjega leta smo pridobi-
li gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi 
so dela na pripravi in aktiviranju zemelj-
skih sond, ki bodo, enako kot v upravni 
stavbi, osnovni vir energije za ogrevanje 
in hlajenje objekta. 

novost pri teh zemeljskih sondah je nji-
hov horizontalni potek in sicer od par-
kirišča ob stavbi komunale in sektorja 
Gradnje proti leskovški cesti, na globi-
ni med 2 in 6 m. 
Izvedeno je 8 horizontalnih vrtin sku-
pne dolžine 900 m.
omenjena dela bodo zaključena v no-
vembru z dobavo, montažo in zago-
nom reverzibilne toplotne črpalke, ki 
bo zagotavljala potrebno energijo iz 
zemeljskih sond za ogrevanje in hlaje-
nje objekta, s čemer bomo specifič-
no porabo energije iz sedanjih 182 
kWh/m2/leto zmanjšali na raven niz-
koenergijske hiše, to je pod 35 kWh/
m2/leto.
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Poglejmo najprej še enkrat slabosti 
sončnih in vetrnih elektrarn, o katerih 
smo nekaj povedali že v prejšnji števil-
ki Glasnika:

1. Sončne energije je običajno 
največ takrat, ko je najmanj 
potrebujemo: poleti in podnevi. v 
zimskem in nočnem času proizvodnje 
električne energije v teh elektrarnah 
ni.

2. v večini držav je premalo 
prostih površin, da bi lahko v večji 
meri nadomestili klasične elektrarne, 
pa čeprav bi izkoristili ves tehnični 
potencial v državi. v Sloveniji bi 
tako na primer ob izkoriščenju vseh 
danosti, lahko pokrili največ 16% 
današnje proizvodnje električne 
energije. 

3. vetrne elektrarne obratujejo 
samo, ko je hitrost vetra v določenih 
mejah. Če je hitrost premajhna, 
proizvodnje ni. 

ko veter preseže dovoljeno vrednost, 
se proizvodnja električne energije v tre-
nutku ustavi. tak trenutni izpad proi-
zvodnje lahko povzroči razpad električ-
nega omrežja in posledično električni 
mrk na zelo velikih področjih. Zato je v 
bližini velikih polj vetrnih elektrarn tudi 
velika termo elektrarna, ki je v času de-
lovanja vetrnih elektrarn na vročem ča-
kanju. ob morebitni ustavitvi vetrne 
elektrarne pa s takojšnjim vklopom pre-
preči razpad elektro sistema.

vendar pa v okviru Fakultete za ener-
getiko že razvijajo sodobne tipe veter-
nih elektrarn, ki ne bodo tako občutljive 

Energija včeraj, danes, jutri – 
tretjič
Ugotovitve iz prejšnjega nadaljevanja: Sončna energija je ekološko najsprejemljivejša, vendar investicij-
sko izredno zahtevna. Kakšna pa je primerjava klasične termoelektrarne in sončne elektrarne, če upošte-
vamo 30-letno obratovanje z vsemi stroški?

Slavko Pirc

na spremembo moči vetra. to pomeni, 
da je problem tehnično rešljiv. 

nekaj velikih sončnih elektrarn, raz-
porejenih po velikih puščavah našega 
planeta, dopolnjenih z malimi lokalni-
mi sončnimi elektrarnami ter vsi viri in 
porabniki povezani med seboj s pame-
tnim globalnim energetskim omrežjem, 
bi lahko povsem zadostili potrebam 
sveta po električni energiji. 

KAKO PA IzgLEDA FINANČNA 
STRAN TAKEgA PROjEKTA?

Že v prejšnjem nadaljevanju smo ugo-
tovili, da je sončna elektrarna investi-
cijsko zelo zahteven projekt. v našem 
primeru bi potrebovali 240.000 km2 
sončnih panelov z vso pripadajočo in-
frastrukturo. enako količino električ-
ne energije, kot bi jo proizvedle sonč-
ne elektrarne z zgornjo površino, bi 
proizvedlo 180.000 termo elektrarn. Pri 
tem bi bila investicija v sončne elektrar-
ne 120.000 milijard eUr, medtem ko bi 

bila investicija v termoelektrarne samo 
15.000 milijard eUr. investicija v ter-
moelektrarne je torej 7 krat manjša, kot 
v sončno elektrarno.

jE TOREj RACIONALNEjE 
gRADITI TERmOELEKTRARNE? 

na prvi pogled – da. vendar se slika 
drastično spremeni, ko pogledamo še 
stroške obratovanja. Pri tem se najbolj 
razlikujejo stroški za gorivo. ostali stro-
ški, vzdrževanje in upravljanje, so po-
dobni. 

ker je za sončne elektrarne garantira-
na življenjska doba 30 let, si poglejmo 
stroške za gorivo za to obdobje. Sonč-
na elektrarna teh stroškov nima. Stro-
šek za gorivo za vse termoelektrarne 
skupaj za dobo 30 let pa znaša 270.000 
milijard eUr . iz tega lahko izračunamo, 
da je cena energije iz termoelektrarn 
več kot dvakrat višja od cene energije 
iz sončne elektrarne. 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije
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Če prikazani izračuni držijo, zakaj se 
potem danes brez subvencij ne izpla-
ča graditi sončne elektrarne? razlog je 
preprost in se skriva v pojmovanju ozi-
roma prioritetah. Za male sončne elek-
trarne se pričakuje vračilna doba krajša 
od 10 let, zato se strošek investicije tudi 
razdeli na to dobo. S tem pa postane 
cena energije bistveno višja in se sma-
tra, da brez subvencij taka investicija ni 
rentabilna. Zaslediti je, da se pričaku-
jejo znižanja cen posameznih kompo-
nent.
vendar, zaloge fosilnih goriv so omeje-
ne. ko bodo pošle, bo sončna energija 
v taki ali drugačni obliki edina alternati-
va. Gradnje majhnih elektrarn in njiho-
vo povezovanje v električno omrežje so 
prvi koraki v smeri nabiranja znanja za 
izgradnjo kompleksnega svetovnega 
energetskega omrežja. Zato je vsaka 
sončna elektrarna investicija v bodoč-
nost, pa če se po sedaj veljavnih eko-
nomskih kriterijih izplača ali ne.  
Zanimiva je tudi primerjava sončne 
elektrarne s hidroelektrarnami. inve-
sticijski stroški so pri teh dveh virih v 

manjšem razkoraku, saj je sončna elektrarna ob izgradnji dražja samo za okoli 30 
do 50% za enako instalirano moč. vendar je proizvodnja električne energije hidroe-
lektrarne 3 do 5x večja od proizvodnje sončne elektrarne. ker nobena od teh dveh 
elektrarn ne potrebuje goriva, je potrebno pri izračunu ekonomičnosti upošteva-
ti samo še stroške vzdrževanja. le ti pa so pri sončni elektrarni bistveno nižji, ker ni 
nobenih gibljivih delov. ker pa deluje sončna elektrarna samo približno 1/3 časa de-
lovanja hidroelektrarne, je po grobem izračunu cena električne energije iz sončne 
elektrarne približno 3 krat višja od cene energije iz hidroelektrarne. 

kljub temu pa ima električna energija iz sončnih elektrarn nekaj odločilnih 
prednosti, zaradi katerih se bo v bodočnosti uveljavila kot najpomembnej-
ši vir:

1.  tehnični potencial sončne energije, ki jo planet prejema iz sonca, je nekajkrat večji, 
kot je potreba celotnega človeštva. tehnični potencial vseh vodnih virov je samo nekaj 10 
procentov trenutne potrebe človeštva po energiji.

2.  Sončno elektrarno se lahko postavi kjer koli, torej tudi na že izrabljenih površinah 
(stavbe, degradirane površine, puščave). 
tako je lahko vir, ali vsaj dopolnilni vir, blizu porabnika, negativni vpliv na okolje pa je mini-
malen. v nasprotju s tem se lahko hidroelektrarna postavi samo ob rekah ali potokih, njen 
negativni vpliv na okolje pa je znaten.

3.  tveganja za okolje, ki jih povzročajo sončne elektrarne, so bistveno manjša od tve-
ganj hidroelektrarn, posebno velikih. v primeru naravne katastrofe (na primer potres ali po-
plave) bo pri sončnih elektrarnah prišlo samo do izpada energije, medtem ko lahko pri hi-
droelektrarnah pride do dodatnega opustošenja pokrajine pod jezom. 

Izkoriščanje obnovljivih virov energije

energija ne pozna meja



11
Glasnik Kostaka, številka 20, november 2010

Za udeležbo na strokovni ekskurziji je vla-
dalo precejšnje zanimanje, tako da smo 
napolnili celoten avtobus nadobudnih 
udeležencev. Pot nas je vodila na ogled 
bioplinske naprave v ihanu, kjer iz gnojev-
ke in nekaterih organskih odpadkov proi-
zvajajo električno energijo in toploto. 

Po zanimivem ogledu in predstavitvi, kjer 
ni manjkalo vprašanj s strani udeležencev 
ekskurzije, smo se odpravili v kozino, kjer 
so nas pričakali v podjetju robotina, ki se 
v zadnjem času med drugim intenzivno 

ukvarja z gradnjo sončnih elektrarn. na lo-
kaciji podjetja smo si podrobneje ogledali 
njihovo lastno sončno elektrarno.

Po programu smo se odpeljali v ajdovšči-
no in si ogledali poslovno stavbo podjetja 
Primorje. Predstavili so zanimive tehnolo-
ške rešitve na lastnem sistemu ogrevanja 
in hlajenja stavbe z energijo zemlje, kot to 
počnemo na kostaku, v upravni zgradbi. 
naslednja postojanka je bila v inštitutu Hi-
dria klima v Godoviču, kjer se ukvarjajo z 
razvojem najsodobnejših sistemov za kli-

Ogledi dobrih praks
obnovljivi viri energije nA PoDeŽeljU

V okviru projekta Obnovljivi viri energije na podeželju smo v mesecu maju organizirali strokovno ekskurzijo z ogledi 
dobrih praks uporabe obnovljivih virov energije v Sloveniji. Na omenjeno zaključno aktivnost smo povabili udeležen-
ce delavnic o obnovljivih virih energije, ki smo jih organizirali v sklopu projekta v novembru 2009 in aprilu 2010                                                                                             

matizacijo, gretje in hlajenje v zgradbah. 
Z zanimanjem smo si ogledali laboratorij 
za testiranje in merjenje distributivnih ele-
mentov zraka ter akustični modul oz. la-
boratorij, ki je največji tovrstni laboratorij v 
Sloveniji in bližnjih državah. 

Polni dobrih vtisov in zanimivih spoznanj 
smo se v večernih urah vrnili domov in 
sklenili, da bomo tovrstne oglede dobrih 
praks organizirali tudi v bodoče.

vanja Somrak

Izkoriščanje obnovljivih virov energije

AbSOLuTNA zmAgOVALKA 
NATEČAjA EN.ObČINA 010 jE 
ObČINA KRŠKO!

Prvi natečaj En.občina 010 in pro-
jekt za energetsko najbolj učinkovito 
slovensko občino je organiziral por-
tal Energetika.NET. Med štirinajsti-
mi sodelujočimi na natečaju je bilo 
Krško izpostavljeno kot občina, ki je 
naredila največ na področju učinko-
vite rabe energije in uvajanja obno-
vljivih virov energije.

vir: energetika.net
kot je ob razglasitvi rezultatov v maribo-
ru povedala tatjana šeneker iz energeti-
ke.net, je bil namen natečaja, ki so ga letos 
prvič organizirali, spodbuditi slovenske ob-

čine k aktivnejšemu izvajanju projektov na 
področju učinkovite rabe energije in uvaja-
nja obnovljivih virov energije. 

občina, ki je najbolj zadela bistvo nateča-
ja in prejela ekskluzivno nagrado – paket 
storitev Zavoda za gradbeništvo (ZaG), pa 
je občina krško. S celostnim pristopom in 
projekti na vseh ocenjevalnih področjih je 
po oceni strokovne komisije izmed prija-
vljenih občin naredila največ na področju 
učinkovite rabe energije in uvajanja obno-
vljivih virov energije. aktivnosti segajo od 
subvencioniranja javnega prevoza, ener-
getske sanacije vseh občinskih objektov, 
javne razsvetljave, subvencioniranja izrabe 
sončne energije do spodbujanja energet-
ske uporabe izrabljenega gospodinjske-
ga olja in še bi lahko naštevali. v občini tudi 

že deset let povečujejo proračunska sred-
stva za Ure in ove. K projektu in prijavi 
je pomagal tudi Kostak z dosedanji-
mi strokovnimi izkušnjami in prakso.

kljub temu da občine izvajajo veliko razno-
vrstnih energetskih projektov, se le pešči-
ca občin področja Ure in ove loteva z 
resnično celovitim pristopom. na tem po-
dročju nas vse čaka še veliko dela, manjka 
pa predvsem vizija z jasno opredeljenimi ci-
lji in dobro organizacijo.

Projekti, kot je en.občina 010, prispevajo k 
večji prepoznavnosti in opozarjajo na po-
membnost, ki ga ima področje Ure in ove 
za občine, prejemnice priznanj pa so goto-
vo dober zgled, kako se lotiti izvajanja ukre-
pov Ure in ove na lokalni ravni.
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 INTERVju

Kako se spominjate svojih 
začetkov v Kostaku? 

kariero v kostaku sem začel zelo le-
pega deževnega dne pred dobrimi 17 
leti. tistega 1. septembra 1993 je na-
mreč po dolgem sušnem obdobju pr-
vič deževalo od zgodnjega jutra do po-
poldanskih ur. kot bi me hotelo zaliti, 
da se bom v novem okolju bolje pri-
jel in rasel.

v času, ko sem se zaposlil v našem 
podjetju, se je v krškem gradil prvi da-
ljinsko nadzorovani vodovodni sistem, 
vodovodni sistem rore. ker na kosta-
ku ni bilo kadra z znanjem elektronike 
in računalništva, ki bi lahko uspešno 
upravljal s tem sistemom, je takratno 
vodstvo iskalo novega sodelavca z 
ustreznimi znanji. ker sem takrat tudi 
sam želel zamenjati delovno področje, 
sem se javil in bil tudi izbran za to de-
lovno mesto. 

Prvi meseci dela v novem okolju so bili 
predvsem študijski. Poznal sem raču-
nalnike, vendar ne Windowsov. vedel 
sem, kako delujejo radijski sprejemniki 
in oddajniki, nisem pa poznal poseb-
nosti radijskih zvez. Principi delova-
nja avtomatike so mi bili mala malica, 
ničesar pa nisem vedel o procesih, ki 
jih je ta avtomatika krmilila. Zato sem 
»najel skupino profesorjev«, ki so me 
uvedli v nova znanja, ki sem jih pri no-
vem delu potreboval. ob tej priložnosti 
se vsem najtopleje zahvaljujem za vse 
znanje, ki so mi ga dali.

Slavko Pirc
»Če poslušalca ne zamoriš, 
si zmagal...«
...dolgoletni sodelavec, ljubiteljski fotograf, občutljivi opazovalec narave, pri-
jatelj in marsikomu tudi zaupnik. Ko sem razmišljala o vsebini tega intervjuja, 
sem bila povsem brez skrbi, ker z našim Slavkom beseda vedno steče kot po 
maslu :) Rad pove kakšno modro, ki mu jih zaradi njegovih bogatih izkušenj 
nikoli ne zmanjka, zna pa biti prav tako odličen poslušalec in včasih tudi sve-
tovalec. Z zanimanjem se torej podajam v dialog s Slavkom Pircem. Vabljeni 
k vsekakor zanimivemu branju...

vanja Somrak

Prvi »profesor« je bil Željko Horvat, ki 
je tudi vseh 17 let moj neposredni nad-
rejeni. kot »profesor« me je seznanil s 
tehnološkimi principi procesov črpanja 
in distribucije vode. takratni vodja De 
vodovod Janko Hrovat mi je predstavil 
vodovodni sistem občine krško tako, 
da me je vodil tudi po terenu. največ 
znanja, predvsem praktičnega, pa so 
mi posredovali operativci, od katerih 
so trije žal že pokojni: ivan Grebenc, 
Živko taborin, Jože vodopivec. tri so-
delavce, ki so mi pri teh prvih korakih 
prav tako ogromno pomagali, pa bom, 
kot vse kaže, prehitel pri odhodu v po-
koj. to so rado Urbanica ter Peter in 
Pavel levičar. Prve korake v skrivnosti 
Windowsov, posebnosti radijskih zvez 
ter principe računalniškega daljinske-
ga nadzora in vodenja celotnega sis-
tema rore – telemetrije sem naredil 
ob pomoči takratnega izvajalca tega 
dela projekta in današnjega vzdrževal-
ca telemetrijskega sistema na vodovo-
du, boža ropreta. še enkrat, najlepša 
hvala vsem »profesorjem«!

moje delovno mesto je bilo že takrat 
v tehnično razvojnem sektorju, če-
prav sem se ukvarjal čisto s komunal-
no problematiko. v sektorju smo se ta-
krat ukvarjali z razvojnimi dejavnostmi 
v najširšem smislu: razvoj novih tehno-
logij, kot je bila telemetrija, razvoj no-
vih dejavnosti, kot na primer trgovina, 
ki je začela nastajati v okrilju našega 
sektorja, razvojem posameznih dejav-
nosti v smislu širitve. tako je vodenje 
katastra komunalnih dejavnosti prera-
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slo v geodetsko službo, ki je z kadro-
vsko okrepitvijo in novo opremo začela 
izvajati tudi inženirske geodetske sto-
ritve. Prav tako smo v sektorju vodili 
širitev odvoza komunalnih odpadkov 
po celotni občini, pa tudi širitev tele-
metrije na druge, nove ali že obstoječe 
vodovodne sisteme. tudi investicije v 
javno gospodarsko infrastrukturo in v 
sami družbi, ki so na nek način tudi ra-
zvojna dejavnost, so bile v našem de-
lovnem področju. v področje dejavno-
sti trS je takrat sodilo še vzdrževanje 
in razvoj infratrukture družbe: aSP, in-
formatika, varstvo pri delu ter kasne-
je še uvedba in nato razvoj in vzdrže-
vanje sistemov vodenja na osnovi iSo 
standardov.  

kljub zelo široki paleti dejavnosti nas 
je bilo v sektorju zaposlenih relativ-
no malo: brez vratarjev in mehanikov, 
nas je bilo zaposlenih največ sedem 
sodelavcev. Zato je bilo normalno, da 
je vsak pokrival več delovnih področij. 
tako sem ob operativnem delu na te-
lemetriji ter načrtovanju njenega na-
daljnjega razvoja bil povabljen k so-
delovanju, ko so se leta 1994 začele 
priprave na zamenjavo informacijske-
ga sistema. S tem se je začelo moje 
delo čedalje bolj širiti na področje ra-
čunalništva in informatike, dokler ni-
sem v letu 1997, ob odhodu marjane 
Petan na porodniško, prevzel tudi vo-
denja te dejavnosti. 

v času, ko smo menjali računalniški 
sistem, so bili Windowsi in računal-
niške mreže v poslovnih sistemih še 
dokaj redke. v poslovnih aplikacijah 
je prevladoval nowell, veliki centralni 
računalniki in delo preko terminalov. 
Zato je bila že odločitev, da preidemo 
na mrežni način dela, dokaj pogumna. 
Poslovni programi pa so še vedno te-
kli na nowellu. vendar je bila s tem po-
stavljena informacijska infrastruktura, 
ki je kasneje omogočila uvajanje nove 
informacijske tehnologije na osnovi 
Windows operacijskega sistema. 

od leta 1997 sem vodil informacijski 
oddelek poleg dela na telemetrijskih 
sistemih. v času mojega vodenja od-

delka smo v podjetje vpeljali upora-
bo programov Word in excel, v manjši 
meri tudi access, uvedli smo elektron-
sko pošto, pripeljali internet. razmi-
šljali smo in opravili tudi prve razgovo-
re na temo elektronskega arhiviranja. 
Že takrat smo pripravili specifikacije za 
elektronsko likvidacijo računov. v letu 
1999 smo se uspešno spoprijeli s fa-
moznim »hroščem 2000«. v letu 2000 
je bilo dokončno jasno, da je nowell 
slepa ulica ter, da je potrebno preiti na 
sodobnejši sistem. Zato so v tem letu 
začele potekati aktivnosti za ponovno 
posodobitev informacijskega sistema. 
Z letom 2001 se je oddelek za informa-
tiko osamosvojil, kar je bila tudi moja 
ideja od samega prevzema vodenja 
tega oddelka. vodenje oddelka je pre-
vzel branko lavrenčič. 

v času vodenja službe za informatiko 
sem dobil še dodatno zadolžitev spre-
mljanja porabe na mobitelih, ki so prav 
v tistem času začeli svoj pohod. izka-
zali so se mnogo uporabnejši pri po-
vezovanju z delavci na terenu od kla-
sičnih radijskih zvez, kakršne so se 
uporabljale pred tem. Zato ni čudno, 
da smo dokaj hitro imeli v podjetju že 
skoraj 100 aparatov. nadzor nad po-
rabo teh aparatov pa je postal izre-
dno zamuden opravek. Da sem lah-
ko delo opravil v sprejemljivem času, 
sem v accsessu razvil aplikacijo, ki je, 
z manjšimi spremembami, še danes v 
uporabi. kasneje sem podobno aplika-
cijo izdelal tudi za nadzor porabe elek-
trične energije.

S prevzemom službe za informatiko 
je čedalje manj časa ostajalo za nad-
zor telemetrije. Zato so v sektorju ko-
munala v letu 1998 zaposlili mladega 
tehnika, Darka Hrženjaka, ki je začel 
prevzemati upravljanje telemetrije. to 
je bil korak v pravo smer: Darko se je 
ves posvetil samo komunali. Priorite-
ta je bila sicer telemetrija, vendar je bil 
močno aktiven tudi na področju ener-
getike na komunali. 

V Kostaku ste bili mentor števil-
nim mladim pripravnikom oz. ti-
stim, ki so šele začenjali svojo 
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poklicno pot, mnogim pa še ve-
dno dajete nasvete pri pisanju 
njihovih seminarskih, diplom-
skih in ostalih nalog. Kakšne la-
stnosti mora imeti po vašem 
mnenju dober mentor v podje-
tju?

Z Darkovim prihodom sem na kostaku 
prvič zaplul v mentorske vode. Podro-
čje mi sicer ni bilo neznano, saj sem 
na tem področju deloval že v predho-
dni službi v iskri. Darku sem bil mentor 
najprej kot pripravniku. kasneje se je 
vpisal na višješolski študij. ob zaklju-
čevanju tega izobraževanja pa sem bil 
njegov komentor iz proizvodnje pri iz-
delavi njegove diplomske naloge iz po-
dročja telemetrije. kasneje sem bil ura-
dno mentor samo še dvema ali trem 
študentom pri njihovem pripravništvu. 

med drugim sem bil uradni mentor pri-
pravniku viliju tomažinu ter njegov de-
janski mentor in sodelavec pri izdelavi 
njegove diplomske naloge. iz te naloge 
je nastal naš današnji iSo portal. Zanj 
sem sestavil specifikacije, vili pa je na-
pisal kodo. Skupaj sva nato naredila 
tudi večino testov, s katerimi sva od-
krivala in odpravljala napake. »Posku-
sna zajčka« pri tem testiranju sta bila 
mateja in Željko, ki sta prispevala tudi 
nekaj predlogov za izboljšave. Poleg 
tega programa sva z vilijem še dogra-
dila in izboljšala mojo staro aplikacijo 
za nadzor porabe električne energije 
ter ob sodelovanju tudi Željka in ma-
teje izdelala še nekaj manjših aplikacij 
v excelu. 

imam občutek, da sem na tem podro-
čju zmagal. ker dokaj dobro obvladam 
tudi pisno izražanje, lahko dostikrat 
pomagam tudi pri pisanju seminarskih 

ranje. ob prehodu na tehnično varo-
vanje Žlapovca sem sodeloval pri po-
stavitvah varnostnih kamer ter pripravil 
prvi osnutek nove varnostne politike. 
Skupaj z matejo Pompe sva izdelala 
Pravilnik o inovacijah, pripravil pa sem 
tudi navodila za njegovo izvajanje, ki 
pa še niso potrjena. 

tole je samo nekaj nalog, na katerih 
sem delal v zadnjih devetih letih. mo-
ram pa poudariti, da to niso moje nalo-
ge. to so naloge, ki jih je in jih še izva-
ja tehnično razvojni sektor. vanje smo 
vpeti vsi, od Željka kot vodje sektorja, 
do lidije kot oddelčne tajnice. 

Vsi dobro vemo, da ste v va-
šem sektorju »zadolženi« tudi 
za vzdrževanje sistema vodenja 
podjetja in t.i. ISO standarde, 
ki so pri nekaterih zaposlenih 
v Kostaku dokaj »nepriljublje-
ni«. Kako omenjenim predstaviti 
standarde v pravi luči oz. pome-
nu, ki ga imajo pri njihovem vsa-
kodnevnem delu? 

moja vodilna naloga je v zadnjih le-
tih integrirani sistem vodenja. njego-
vo uvajanje se je začelo že konec de-
vetdesetih let, ko je bila glavnina dela 
na ramenih Darje modic. takratna eki-
pa je opravila res ogromno delo, saj je 
začela tako rekoč iz nič ter uspela po-
staviti prvi sistem, ki je tudi deloval. ko 
se je Darja prezaposlila iz trS v sektor 
komunala, je njeno delo prešlo name. 

in diplomskih nalog. vča-
sih tudi uradni lektorji za 
menoj ne najdejo nobene 
slovnične napake.

Katere so najpo-
membnejše naloge, ki 
jih danes opravljate v 
Tehnično-razvojnem 
sektorju?

od leta 2001 je moj uradni 
naziv telekomunikacijski 
inženir oziroma strokovni 
sodelavec. Časovno teži-
šče mojega dela v zadnjih 
devetih letih je bilo na evi-
denci osnovnih sredstev gospodar-
skih javnih služb tako pri inventurah, 
kot pri aktiviranju investicij in delo na 
razvoju in vzdrževanju sistemov vode-
nja. Pomembno in po mojem mnenju 
tudi uspešno delo pa je bilo na podro-
čju nadzora porabe električne energi-
je, kjer sva z Darkom skrbno spremlja-
la vse morebitne anomalije v porabi ter 
po potrebi tudi ukrepala. to področje 
smo po letu 2004 še nadgradili z ak-
tivnostmi na področju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov, kjer 
smo dosegli kar nekaj uspehov. 

Poleg dela na teh permanentnih nalo-
gah sem sodeloval še na številnih en-
kratnih projektih, ki smo jih izvajali v 
trS samostojno ali skupaj z drugimi 
sektorji: prijave na javne razpise, so-
delovanje na promocijskih in razvoj-
nih projektih, izgradnja nove poslovne 
stavbe, priprava na elektronsko arhivi-

 INTERVju

rad sem pameten. Če pa si pa-
meten, moraš to tudi pokazati. 
kako? tako da poveš tisto, kar 
znaš tistemu, ki ga to zanima ali, 
ki to znanje potrebuje. Če imaš pri 
tem veselje in uživaš in če uspeš 
to storiti tako, da poslušalca ne 
zamoriš, si zmagal. 
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integrirani sistem vodenja je orodje, ki 
družbi omogoča permanentno rast ka-
kovosti na različnih področjih njene-
ga delovanja: splošni kakovosti poslo-
vanja, področju obvladovanja okolja, 
področju zdravja in varstva pri delu, 
področju obvladovanja energije, po-
dročju varovanja podatkov. to orodje 
je po eni strani pripomoček vodstvu za 
spremljanje delovanja družbe ter mo-
rebitno sprožanje korektivnih ukrepov, 
po drugi strani pa pripomoček izvajal-
cem procesov, da lahko svoje procese 
stalno kakovostno izvajajo ter tudi stal-
no izboljšujejo. 

v prvem obdobju uvedbe sistema vo-
denja, takrat še samo vodenja kako-
vosti po standardu iSo 9001, je bil 
sistem kljub drugačnim pojasnilom 
sprejet samo kot dodatno delo za ve-
čji nadzor s strani vodstva. Z leti, ko 
so se nabirale tudi pozitivne izkušnje 
za same izvajalce procesov, se je za-
čel tudi pogled na sedaj že razširjeni 
sistem vodenja spreminjati, s tem pa 
je tudi njegova uporaba postajala učin-
kovitejša. 

moja naloga v tem sistemu je uradno 
vzdrževanje dokumentacije integrira-
nega sistema vodenja. vendar se pod 
tem nazivom skriva zelo široko delov-
no področje, ki se začne s pripravo 
terminskega plana zunanjih in notra-
njih presoj, zbiranju poročil o preso-
jah, sodelovanje pri oblikovanju neka-
terih predlogov korektivnih ukrepov, 
nadzor nad izvedbo sprejetih korektiv-
nih ukrepov, pomoč pri pisanju poro-
čil o izvedbi, dostikrat tudi pomoč pri 
sami izvedbi, ter na koncu pomoč pri 
pripravi Zapisnika o vodstvenem pre-
gledu ter njegova končna ureditev. mi-
slim, da to delo dobro opravljam, saj 
smo dobili letos posebno potrditev ka-
kovosti našega dela s tem, da smo bili 
povabljeni s strani SiQ, da svoj sistem 
priprave vodstvenega pregleda pred-
stavimo širši javnosti na seminarju SiQ 
o pripravi vodstvenega pregleda. 

Tisti, ki vas bolje poznajo, vedo, 
da je vaš konjiček fotografira-
nje. Od kje izvira vaše navduše-

nje do fotografiranja in kateri so 
vaši najljubši motivi?

S fotografijo sem se začel ukvarjati še 
v osnovni šoli. najprej samo s slika-
njem, kasneje, ko sem si prislužil tudi 
prvi povečevalnik, pa tudi s samostoj-
nim izdelovanjem fotografij. takrat 
sem tudi ugotovil, da fotografija, pri 

kateri imaš vpliv samo pri fotografira-
nju, ne nudi niti približno tistega zado-
voljstva, ki ga lahko ponudi doma raz-
vita fotografija. Žal pa sem ob tem delu 
naletel na težavo. moj vid je v področju 
rdeče svetlobe, pri kateri se fotografi-
je običajno obdelujejo, močno okrnjen, 
zato moje delo v temnici ni bilo najbolj 
uspešno. to, in pa pomanjkanje časa 
zaradi izrednega študija ter osnova-
nja družine v sedemdesetih letih je bilo 
vzrok, da sem ta konjiček opustil. 

Po letu 2000, ko sta otroka odšla na 
svoje in so se pojavili digitalni fotoa-
parati v zadovoljivi kakovosti in spreje-
mljivih cenah, pa sem ponovno odkril 
svoje veselje do fotografije. Za obde-
lavo fotografij ni več potrebna temni-
ca z rdečo lučjo, kot je bilo to včasih. 

Zadostuje računalnik z ustreznim pro-
gramom, nekaj znanja za delo s tem 
programom in že lahko delaš prave 
čudeže. in ker je zame delo z računal-
nikom in fotografiranje v užitek, bom 
po vsej verjetnosti v prihodnjem obdo-
bju fotografiji posvetil glavnino svojega 
prostega časa. takoj za druženjem s 
svojo družino, ženo in otrokoma. 

Ali nam lahko zaupate kakšno 
so vaši načrti za prihodnost, saj 
vemo, da se dan vaše upokoji-
tve nezadržno bliža?

Po odhodu v pokoj na kostak ne bom 
pozabil. Z mnogimi smo prebili sku-
paj marsikatero prijetno urico. ker sem 
doma blizu, bom zelo verjetno po-
gost gost v Žlapovcu. malo po oprav-
kih, malo pa tudi na kratkem klepetu in 
druženju s starimi sodelavci.

Predvsem bi se rad posvetil po-
snetkom iz narave in bližinskim 
posnetkom. Za to področje foto-
grafije pa potrebujem nov bližinski 
objektiv in fleš. Upam, da bo od-
pravnina ob odhodu v pokoj do-
volj velika, da ju bom lahko kupil.
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Čiščenje odpadnih voda mesta Krško 
V sklopu izvedbe projekta izgradnje kanalizacije Krško s širšo okolico in priključitve na IČN Vipap so se 
v letu 2010 nadaljevali postopni priklopi obstoječe kanalizacije mesta Krško in novozgrajene kanalizaci-
je na področju krškega polja.

špela arh marinčič

v začetku leta 2010 je bil na novozgra-
jeno kanalizacijo priključen del vidma, 
in sicer na objekta Zb4 (970 uporabni-
kov) in Zb5 (1.725 uporabnikov), v me-
secu februarju se je priključilo 
še prispevno območje na Zb6 
(520 uporabnikov - kremen) in 
r1 (180 uporabnikov). vsa na-
vedena področja so že imela 
obstoječ mešan kanalizacijski 
sistem. Pojavljale so se teža-

ve s prekomernimi obremenitvami vode 
tako glede kakovosti (industrijska odpa-
dna voda) kot tudi količin (izcedne, zale-
dne, padavinske, itd.) na iČn vipap.
v mesecu aprilu in maju 2010 sta se 
na novozgrajen sistem priključili še pri-
spevni območji mestnega jedra krške-
ga na desnem bregu reke Save, staro 
mestno jedo na Zb1 in del narpla ter 
objektov ob CkŽ na Zb2, skupaj oko-
li 1.480 uporabnikov. Priključeni so bili 
tudi uporabniki desnega brega krškega 
– širše področje ob CkŽ in leskovec pri 
krškem (preko črpališča pri Zb3, okoli 
1.970 uporabnikov). 
   
Postopno priključevanje na novozgra-
jeno kanalizacijo v naseljih vrbina, Sta-
ri Grad, Drnovo, brege in Žadovinek (čr-
pališča: vrbina, libna, Drnovo, brege in 

Žadovinek) se je pričelo  v poletnih me-
secih. Skladno z določili odloka o odva-
janju in čiščenju komunalnih in padavin-
skih odpadnih vod na področju občine 

krško (Ur. l. rS, št. 
34/07) imajo uporab-
niki kanalizacije rok 
za priključitev na jav-
no kanalizacijo 1 leto 
od izgradnje le-te. 
Uporabnike smo o 
obveznosti priključi-
tve na javno kanali-

zacijo obveščali osebno po pošti.

na novozgrajeno kanalizacijo krško 
in iČn vipap so se v mesecu okto-
bru pričela priključevati še naselja 
vihre in mrtvice. ta del sistema tre-
nutno še ne obratuje avtomatsko, 
ker ni vzpostavljen daljinski nadzor 
nad novozgrajenimi objekti javnega 
sistema za odvajanje odpadnih vod. 
Do konca leta se bo priključilo še 
naselje velika vas.

Uporabniki obstoječega kanalizacij-
skega omrežja krško oziroma vsi, ki 
se bodo nanj še priključili, morajo ob 
postopku priključitve obvezno opusti-
ti obstoječo greznico, pri praznjenju 
in čiščenju pa je potrebno odstrani-
ti krovno ploščo greznice in jo zasu-
ti s peskom ali zemljo. Priporočljivo je, 
da jo uporabljate kot zbiralnik padavin-
skih voda. 

Javni razpis za sofinanciranje individu-
alnih kanalizacijskih hišnih priključkov 
in malih komunalnih čistilnih naprav je 
bil objavljen tudi v letošnjem letu. na 
podlagi razpisa imajo uporabniki, ki se 
na javno kanalizacijo priključujejo pr-
vič in imajo stalno prebivališče v ob-
čini krško, možnost do sofinanciranja 
pri izvedbi priključka na javno kanali-
zacijo. 

razpis za območje občine krško se je 
zaključil z 8.11.2010. možnost korišče-
nja nepovratnih sredstev imajo  še pre-
bivalci občine kostanjevica na krki, ki 
je razpis objavila v mesecu oktobru. 

Pričakujemo lahko, da bosta občini 
nadaljevali s pomočjo občanom v na-
slednjem letu s tovrstnim javnim raz-
pisom. 

razpIs
za območje obči-
ne Krško se je razpis 
že zaključil. Trenutno 
lahko koristijo nepo-
vratna sredstva še v 
Kostanjevici na Krki. 
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Mala komunalna 
čistilna naprava 

VPLIV uPORAbNIKA NA 
uČINKOVITOST DELOVANjA
 
špela arh marinčič

mala komunalna čistilna naprava 
(mkČn) je naprava za čiščenje komu-
nalne odpadne vode z zmogljivostjo či-
ščenja do 2000 populacijskih ekviva-
lentov - Pe (enota za obremenjevanje 
vode). 1 Pe je onesnaženje, ki ga dnev-
no povzroči ena oseba. Za gospodinj-
stva so najpogosteje uporabljene mkČn 
v obsegu 3 do 10 Pe. namenjene so či-
ščenju komunalnih odpadnih vod iz go-
spodinjstev, ki niso priklopljena na javno 
kanalizacijo.

aktivno snov v mkČn predstavlja ak-
tivno blato. Gre za mešanico mikroor-
ganizmov in odpadne vode. Sestoji iz 
zelo velikega števila mikroorganizmov 
(bakterij, gliv, praživali, itd.), katerim od-
padna voda predstavlja hrano in posle-
dično omogoča razmnoževanje, rast in 
tako obnovo mikroorganizmov v čistilni 
napravi. le ti so izredno učinkoviti, saj 
lahko s pomočjo vpihanega zraka raz-
gradijo odpadne snovi iz komunalne od-
padne vode. izjemnega pomena je, kaj 
spuščati v odtoke. Z različnimi proizvo-
di, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, 
lahko zelo hitro »škodujemo« mikro-
organizmom in tako zmanjšamo uči-
nek čiščenja. torej je tudi in predvsem 
uporabnik tisti, ki vpliva na učinkovitost 
delovanja naprave. 

v kolikor vas zanima, kako na učinkovi-
tost delovanja male čistilne naprave vpli-
vate uporabniki sami, ste vabljeni, da se 
oglasite na Sektorju komunala, kjer vas 
bomo z veseljem podučili. 

kar velja za mkČn, velja tudi za izpust v 
javno kanalizacijo. ne pozabite! 

MKČn
Izjemnega pomena je, 
kaj spuščate v 
odtoke!

Kakovost pitne 
vode 

NADzOR V ČASu ObILNEjŠIh 
PADAVIN IN POPLAV

Komunalne aktivnosti

špela arh marinčič 

obilne padavine so v mesecu sep-
tembru povzročile poplavljanje rek 
Save in krke. Prišlo je do nemalo te-
žav, ki so zaznamovale tudi območja 
občin krško in kostanjevica na krki.

na področju občine krško so se po-
javljale težave predvsem na zaje-
tju Dobrova, in sicer zaradi motno-
sti pitne vode. Z namenom ustrezne 
zaščite - zdravstvene varnosti naših 
uporabnikov, smo še isti dan objavi-
li obvestilo o preventivnem prekuha-
vanju za področje celotne občine kr-
ško, v kostanjevici na krki pa je bil 
ukrep prekuhavanja obvezen. Sis-
tem smo klorirali. Zaradi nadzorova-
nja stanja pitnih voda po poplavah 
je bilo odvzetih več vzorcev pitne 
vode. nadzorovali smo tako mikro-
biološko, kot tudi kemijsko stanje 
pitne vode. Pričakovano so bili re-
zultati mikrobioloških preskušanj 
slabši, kar pa smo z izpiranjem in či-
ščenjem vodnih celic in cevovodov, 
v krajšem časovnem obdobju uspe-
šno odpravili. 

nekoliko več težav smo imeli na po-
dročju občine kostanjevica na krki. 
Za zagotavljanje zadostnih količin 
pitne vode je bilo potrebno v sistem 
dodajati večje količine vode iz Stu-
dene (kraško zajetje, ki ob dežev-
ju zakali). Prav zaradi tega se je tudi 
tu nekoliko poslabšala mikrobiolo-
ška kvaliteta pitne vode. Z učinko-
vito izvedenimi ukrepi izpiranja ce-
lotnega sistema za oskrbo s pitno 
vodo kostanjevica na krki ter čišče-
njem vseh objektov za oskrbo s pi-
tno vodo, smo tudi tu, po dobrem te-
dnu, uspeli stanje normalizirati. Prav 
tako so se na ustaljene tirnice vrnili 
tudi naši delovniki.
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mojca brinovec
Podatke zagotovil marjan božič

napredek pri ravnanju z odpadki je 
mogoč le s sodelovanjem in naučili 
smo se že, da prav vsak posameznik 
lahko prispeva svoj delež. Če odpad-
ke ločujemo na izvoru (doma, v šoli, 
službi, ...), lahko koristne surovine vr-
nemo v ponovno uporabo. tako var-
čujemo z energijo, ohranjamo narav-
ne vire in daljšamo življenjsko dobo 
odlagališč, saj pravilno ločeni odpad-
ki ne končajo na odlagališču, temveč 
gredo v nadaljnjo predelavo.

1 m3 KOsOvnIh
Odvoz kosovnih od-
padkov 1x letno 
brezplačno. Ni 
potrebno čakati na 
akcijo.

omogočeno nam je, da ločeno zbira-
mo papir, steklo, plastično, kovinsko 
in sestavljeno embalažo že na 169 zbi-
ralnicah v občini krško in kostanjevi-
ca na krki.  v obeh občinah so pri go-
spodinjstvih, v mestnih in primestnih 
naseljih, nameščene posode za bio-
razgradljive odpadke. Zagotovljeno je 
zbiranje nevarnih in kosovnih odpad-
kov. v kolikor ste sledili obvestilom, 
je sistem zbiranja kosovnih odpadkov 
iz gospodinjstev spremenjen in ni več 
potrebno čakati na letne akcije in po-
ziv, temveč kostak pokličete takoj, ko 
imate 1 m3 kosovnih odpadkov od-
več. Naročilo odvoza je enkrat letno 
brezplačno. 

NEVARNI ODPADKI

Zavedati se moramo, da človeško de-
lovanje povzroča vrsto odpadkov, med 
katerimi so tudi zelo nevarni, zdravju in 
okolju škodljivi. Z njimi moramo ravnati 
še posebej pazljivo. 

v obdobju od 30. 9. do 2. 10. je v obči-
ni krško in občini kostanjevica na krki 
potekala vsakoletna akcija zbiranja ne-
varnih odpadkov iz gospodinjstev.
 

v podjetju smo se v letošnjem letu 
opremili s premično zbiralnico za ne-
varne odpadke, zato smo akcijo v ce-
loti izpeljali sami !

Poskrbeli smo za strokovno, pravil-
no ločevanje odpadkov v posamezne 
skupine ter za drugo delo z njimi, da 
je potekalo brezhibno in v skladu z za-
konom ter postopki iz veljavnih pred-
pisov. 

iz podatkov je razvidno, da med zbra-
nimi nevarnimi odpadki prevladuje-
jo svinčeni akumulatorji. velik delež 
predstavljajo tudi motorna olja ter od-
padne barve in laki. Precej je zbrane 
onesnažene embalaže in pesticidov.
ostale skupine odpadkov so zasto-
pane v manjših deležih, vendar jih ne 
smemo zanemarjati. akcijo zbiranja 
nevarnih odpadkov je obiskalo 127 

Zreli ljudje prevzemamo odgovornost – 
ravnanje z odpadki
REzuLTATI zbIRANjA NEVARNIh ODPADKOV

ljudi. Ugotoviti je vse večji interes pri 
zbiranju. Skupna količina zbranih ne-
varnih odpadkov je v zadnji letni akciji 
dosegla kar 2.539,5 kg.

Sicer pa uporabniki lahko brezplač-
no dostavimo vse ločeno zbrane od-
padke na Zbirni center Spodnji Sta-
ri Grad, kadarkoli v času obratovanja. 
velika količina odpadkov, ki jo pridela-
mo vsak dan, zahteva razvoj posebnih 
strategij tudi na samem odlagališču.
rezultati so pohvalni. Z nekaj truda 
lahko statistiko še izboljšamo, ven-
dar ne zaradi nje same, temveč zato, 
da ločimo več odpadkov in ohranimo 
okolje čisto!

Držimo se načela: 
»Preprečuj - Zmanjšaj - Uporabi 
znova «.

2.539 Kg
znese skupna koli-
čina zbranih nevar-
nih odpadkov v 
zadnji akciji

Nova zbiralnica
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Pogrebna in 
pokopališka 
dejavnost 
manuela škoda 

v petek, 15. oktobra 2010, je bila v 
prostorih kostaka 8. seja delovne 
komisije sekcije za pogrebno in 
pokopališko dejavnost v okviru 
Zbornice komunalnega gospodarstva 
na Gospodarski zbornici Slovenije.
 
v omenjeni komisiji delujejo, poleg 
našega predsednika uprave božidar-
ja resnika tudi: direktor Žale Javno 
podjetje d.o.o. bojan lepičnik, direk-
torica Pogrebnega podjetja maribor 
d.d. lidija Pliberšek, vodja kadrovsko 
pravne službe JkP log romana les-
jak in iz komunale koper Primož tur-
šič. Seje so se udeležili tudi zunanji 
sodelavci komisije ter predstavnica 
občine krško, Damjana Dušak. 

Glavna tema seje je bila obravnava 
osnutka Kodeksa pogrebno po-
kopališke dejavnosti. Prvi osnu-
tek prvega slovenskega kodeksa za 
tovrstno dejavnost smo pripravljali 
ravno v našem podjetju. Potrebno bo 
opraviti še veliko dela na tem podro-
čju, vendar smo veseli, da so se za-
čele zadeve pripravljati ravno pri nas, 
saj smo dokazali, da smo lahko uspe-
šni, da imamo znanje in kadre, ki so 
lahko gonilo inovativnosti na sloven-
skem področju.

v drugem delu seje je Damjana Du-
šak iz občine krško predstavila pro-
jekt širitve pokopališča Krško. 
iz praktičnih izkušenj, ki so jih poda-
li prisotni udeleženci, je bilo opozor-
jeno na dobre in pomanjkljive rešitve 
projekta. Pohvalno je, da se pri ta-
kih večjih projektih izmenjajo mnenja 
in izkušnje iz širne Slovenije, saj se s 
skupnim posvetom lahko izognemo 
nepotrebnim napakam.

ObVESTILO zA zAPOSLENE
 
vse zaposlene v skupini kostak, ki ste 
zainteresirani za dodatno delo na podro-
čju pogrebno-pokopališke dejavnosti, 
vabimo k sodelovanju.

Zaradi povečanega obsega del, potre-
bujemo nove sodelavce za izvajanje po-
grebnih svečanosti. Delo  praviloma po-
teka v popoldanskem času, in sicer na 
lokacijah pokopališča krško, brestanica, 
Senovo in leskovec.  
 
Za vse dodatne informacije se zaintere-
sirani obrnite na vodjo pokopališko-po-
grebne službe, manuelo škoda, doseglji-
vo na telefonsko številko: 07 48 17 227 
ali gsm: 041/615-341. 

PROjEKT ŠIRITVE POKOPALIŠČA

občina krško je naznanila javno raz-
grnitev projektne dokumentacije za ši-
ritev pokopališča krško z načrti arhi-
tekture in zunanje ureditve z zbirnim 
projektnim poročilom. Dokumentacija 
je v fazi projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja.
Gradivo je bilo od 27. septembra do 
26. oktobra 2010 javno razgrnjeno 
v prostorih krajevne skupnosti me-
sta krško, v času uradnih ur krajevne 
skupnosti in v digitalni obliki na sple-
tni strani občine krško: http://www.kr-
sko.si/novice.php?id=1288

1. NOVEmbER IN SVEČE

Po 1. novembru se izrazito poveča ko-
ličina odpadnih nagrobnih sveč, ki jih 
moramo na pokopališčih dosledno in 
natančno ločevati od drugih vrst od-
padkov. Če jih mešamo z drugimi vr-
stami odpadkov in ne odstranimo ne-
čistoč, močno otežimo in podaljšamo 
postopek predelave oziroma po nepo-
trebnem obremenjujemo okolje z od-
padki, ki bi jih sicer lahko predelali. 

letos je začela veljati uredba o ravna-
nju z odpadnimi svečami, ki zagotavlja 
ločeno oddajanje, zbiranje in recikli-
ranje odpadnih nagrobnih sveč. kljub 
temu je predelava še zmeraj otežena 
zaradi številnih nečistoč, ki jih v zaboj-
nike odlagajo obiskovalci pokopališč.

na pokopališčih so ločenemu odda-
janju odpadnih nagrobnih sveč na-
menjeni posebni zabojniki z napisom 
»samo za nagrobne sveče«. Če v te 
zabojnike oddajamo odpadne nagrob-
ne sveče v plastičnih vrečkah, jih po-
mešano z ostanki cvetja, staro zemljo 
lončnic, ostanki vaz iz različnih materi-
alov, močno otežimo njihovo nadaljnjo 
predelavo. Pravilno oddane odpadne 
nagrobne sveče omogočajo namreč 
reciklažo kar 75,4 % sestavnih materi-
alov odpadnih nagrobnih sveč.

Pozivali smo k razumni uporabi, saj je 
spoštovanje do pokojnih mogoče izra-
ziti tudi z manjšim številom sveč.
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Kongres Pro Europe

Zelena 
ekonomija
Jože leskovar

Pro Europe je krovna organizaci-
ja, ki povezuje nacionalne orga-
nizacije oz. sheme na področju 
ločenega zbiranja embalaže, ki 
uporabljajo znak »Zelena pika«. 
Vsake dve leti organizira kon-
gres s ciljem izmenjave izkušenj 
ter zagovarjanja dobrih rešitev 
med vsemi deležniki na področju 
ravnanja z odpadki. Med ude-
leženci iz Slovenije sva Kostak 
predstavljala s predsednikom 
Božidarjem Resnikom.

teme na letošnjem kongresa v bruslju 
so bile sledeče:
 - koliko eU politike pripomorejo k im-

plementaciji zelene ekonomije;
 - ravnanje z odpadno embalažo in 

ostalimi tokovi odpadkov;
 - sistem proizvajalčeve odgovornosti 

20 let po uvedbi.

na zakonodajnem področju je bilo za-
znati zadovoljstvo z doseženimi rezul-
tati in iskanjem možnosti za povezavo 
med ekološkimi ter ekonomskimi ci-
lji gospodarjenja v prihodnje. Zopet je 
poudarjeno sodelovanje vseh deležni-
kov (eU, države, industrija, potrošni-
ki) za dosego bodočega vzdržnega ra-
zvoja. 

v nasprotju s večinskim mnenjem je nov 
koncept C2C (cradle to cradle; od zi-
belke do zibelke) predstavil prof.dr. mi-
chael braungart. Poudarja potrebo po 
temeljitem zasuku v razmišljanju in pre-
hodu iz učinkovitega delovanja k uspe-
šnemu delovanju. Učinkovito delati na-

pačne stvari je po njegovem samo po 
sebi neuspešno. tako tudi manjša pora-
ba surovin, energije samo odlaga sooče-
nje s končnim pomanjkanjem obojega. v 
tem kontekstu je tudi koncept ločenega 
zbiranja in recikliranja v osnovi napačen. 
rešitev naj bi bila v takšnem designu in 
izdelavi izdelkov in embalaže, ki bi omo-
gočala 100% biološko in tehnično po-
novno uporabo.

Posebno zanimiv je bil obisk zbirne-
ga centra (container park) v bližini me-
helena. Za Snago je predvsem sistem 
obvladovanja uporabnikov centra saj 
sam po sebi ni razkošno opremljen in 
nima niti strehe. 

Obisk v
občini 
Bečej
Jože leskovar 

Občina Bečej leži v severozaho-
dnem delu Srbije v pokrajini Voj-
vodina, ob reki Tisi in kanalu Do-
nava-Tisa-Donava. Ima 41.000 
prebivalcev. Na delovni obisk 
smo se na povabilo Občine Be-
čej odpravili predstavnik občine 
Krško Matjaž Pirc in Jože Lesko-
var ter Zoran Omerzu iz Kosta-
ka.

Program, ki so nam ga pripravili je bil 
sledeč:
 - sprejem pri predsedniku skupščine 

občine bečej,   
 - sestanek s predstavniki komunal-

nega podjetja Potisje bečej,
 - ogled odlagališča odpadkov in 

ogled mesta bečej,
 - sestanek s predstavniki vseh jav-

nih podjetij in večjih gospodarskih 
družb občine.

republika Srbija bo postopno prevzela 
pravni red eU, s tem pa je možno so-
delovanje in prenos znanja pridoblje-
nega v podjetju kostak. 

Po obisku občine in po pregledu neka-
tere zakonodaje, ki veljajo v republiki 
Srbiji in v občini bečej, smo ugotovi-

li, da je potrebno večino le-te spreme-
niti. Poudarili smo sodelovanje lokal-
ne skupnosti in komunalnih podjetij. 
Zakonodaja mora upoštevati smerni-
ce eU, hkrati pa zagotoviti postopnost 
izgradnje in razvoja dejavnosti na po-
dročju ravnanja z odpadki. 

Izobraževanja, posveti
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v času od 13. do 19. septembra je v 
münchnu potekal že 16. mednaro-
dni sejem za področje vode, čišče-
nje odplak, čiščenje in vzdrževanje 
kanalizacijskih sistemov, odstra-
njevanje in recikliranje odpadkov, 
čiščenje cest in ostalih storitev 
pri dejavnosti letnega in zimske-
ga vzdrževanja. na njem so pred-
stavljene visoke strokovne rešitve 
in na enem mestu najdemo veliko 
strokovnega znanja. 
Sejem se danes uveljavlja kot vodil-
ni svetovni sejem za okoljske teh-
nologije, saj poleg številnih evrop-
skih podjetjih vsako leto srečamo 
vedno večje število razstavljavcev 
iz ostalih delov sveta (Japonska, ki-
tajska,...). Sejem med drugim omo-
goča spoznavanje z novimi partner-
ji, ki sodelujejo po vsej evropi ter 
hkrati nudi obiskovalcem podporo 
mednarodnega prenosa tehnologij, 
poslovnega sodelovanja in skupnih 
raziskav.
Cilj sejma je sprožitev poslovnih 
in tehnoloških možnosti za sode-
lovanje. Podjetjem nudi priložnost, 
da se predstavijo z svojim prodaj-
nim oziroma proizvodnim progra-
mom. Srečali smo kar nekaj slo-
venskih podjetij, še posebej lepo 
so nas sprejeli in pogostili na raz-
stavišču podjetja regeneracija, ki 
se ukvarja z proizvodnjo in proda-
jo malih čistilnih naprav, in medna-
rodnega podjetja veolia, s katerim 
smo predhodno že navezali stike. 
na poti domov smo opazova-
li, kako znajo v nemčiji izkoristi-
ti možnost rabe alternativi energet-
skih virov, saj na številnih strehah 
z montažo sončnih kolektorjev pri-
dobivajo energijo na način, s kate-
rem ne obremenjujejo okolja. Upa-
mo lahko, da bo v prihodnje tudi 
naša država uporabnike usmerja-
la v tovrstne investicije z različni-
mi vzpodbudami, med drugim tudi 
delnim sofinanciranjem investicije.  

IFAT sejem
Darja modic

Obisk 
srbske 
delegacije v 
občini Krško
mojca brinovec

v krško so letos prispeli predstavniki 
južnobačkega upravnega okrožja iz no-
vega Sada, Srbije. 

Prvi dan obiska so bili sprejeti v prostorih 
občine krško, kjer jih je pozdravil podž-
upan Cvetko Sršen. v nadaljevanju jim 
je, poleg drugih predavanj, direktorica 
občinske uprave Melita Čopar predsta-
vila občino krško in spremembe, ki so 
se zgodile v času vstopanja Slovenije v 
eU. Cilj je bil spoznavanje karakteristik 
občine krško, enakosti in razlike z obči-
nami, iz katerih prihajajo obiskovalci. 

Prvenstveni namen njihovega obiska pa 
je bil seznanitev z ravnanjem z odpadki 
in regionalna organiziranost ravnanja. v 
sklopu predavanja so želeli, da predsta-
vimo medobčinsko sodelovanje, način 
pridobivanja finančnih sredstev za de-
lovanje regionalnega podjetja, določitev 
lokacije za deponijo in način prinašanja 
odločitve znotraj regionalnega podjetja.
 
Pod okriljem kostaka so se seznanili s 
sistemom ravnanja, predpisi in zakono-
dajo, upoštevajoč navodila eU ter s for-
miranjem upravljanja med podjetjem in 
občino krško. Po programu in dogovo-
ru je sledil ogled Zbirnega centra Spo-
dnji Stari Grad. v drugi polovici dneva so 
si ogledali še regionalni center za ravna-
nje z odpadki v Celju.
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Promocija 
zdravja na 
delovnem 
mestu
zDRAVSTVENI AbSENTIzEm 
(IzOSTAjANjE OD DELA) 

mateja Felicijan

v okviru Javnega razpisa za sofinanci-
ranje projektov za promocijo zdravja v 
letu 2010, ki ga je februarja letos obja-
vil Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, smo se skupaj s parterjema 
GZS oZ Posavje, krško ter podjetjem 
resistec d.o.o. prijavili za sofinanci-
ranje programa »Zdravstveni absen-
tizem v Posavju – pomen obvlado-
vanja pojava ter izmenjava dobrih 
praks«. 

19. oktobra smo v prostorih našega 
podjetja skupaj izvedli zaključni dogo-
dek omenjenega projekta, na katerega 
so bili povabljeni predstavniki stroke 
(medicina dela) ter partnerji. kostak je 
sodeloval s projektom »Čili za delo« in 
resistec UPr d.o.o. & Co. k.d. s pro-
jektom »ergonomija delovnih mest«.

Predstavili smo, kako se s problemom 
zdravstvenega absentizma oz. s prila-
gajanjem ergonomije delovnih mest, 
soočamo v naših delovnih okoljih. 
Pridobljena znanja in usmeritve nam 
bodo vsekakor koristile pri planiranju 
in izvedbi nadaljnjih aktivnosti za pro-
mocijo zdravega načina življenja zapo-
slenih v družbi kostak.   

v sklopu projekta je bil na zborni-
ci izdan e-bilten v katerem so obja-
vljeni članki vezani na problematiko 
zdravstvenega absentizma - začasne 
zadržanosti z dela zaradi bolezenskih 
razlogov oz. bolniške. e-bilten je do-
segljiv na naslednjem spletnem mestu: 
http://www.gzs.si/pripone/28536/e-
-BILTEN_absentizem.pdf
vabljeni k branju.

Izvajajo se 
redni 
letni 
razgovori
RAzVOjNA POT zA PRIhODNjE 
LETO

mateja Felicijan

v podjetju smo pričeli projekt rednih 
letnih razgovorov med vodjo in njego-
vimi sodelavci. v skladu s potrjenim 
terminskim planom je bil formalni za-
četek projekta 10. 9. 2010, zaključek 
pa bo predvidoma 15. 11. 2010. 

nekaj kratkih navodil, v kolikor razgo-
vora še niste opravili: datum in uro raz-
govora dogovorita neposredno vodja 
in sodelavec. vodja dan pred razgo-
vorom sodelavcu vroči obrazec za vo-
denje letnega razgovora, s čimer je 
omogočena boljša priprava sodelav-
ca (ob-106).  
kot ste bili obveščeni že preteklo leto, 
je osnovni namen rednih letnih razgo-
vorov, da se s svojim vodjo pogovori-
ta o doseženih ciljih v preteklem letu 
ter hkrati začrtata razvojno pot za pri-
hodnje leto (delovni cilji, načrti izobra-
ževanja in usposabljanja, možnosti in 
želje po napredovanju oz. opravljanju 
drugih del in nalog,…).

Pozivamo vse zaposlene, da pri raz-
govoru izrazite svoje predloge, ide-
je, zamisli glede morebitnih izbolj-
šav, varčevalnih ukrepov ali inovacij 
v procesih dela. Prepričani smo, da 
ima vsak sodelavec kakšen dober 
in koristen predlog, zato želimo pri-
sluhniti vašim idejam in vizijam.

redni letni razgovori torej ponujajo pri-
ložnost za odprt, iskren dialog ter iska-
nje inovativnih predlogov za izboljša-
ve, razvoj in napredek. vam in vašemu 
vodji tako želimo čim bolj konstrukti-
ven »klepet«, podkrepljen z obilico no-
vih, svežih idej.
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Pokojninska reforma je pripravljena za 
nadaljnjo obravnavo
Delali bomo do 65. leta, osnova za odmero pokojnine pa ostaja 34 najugodnejših let. Predpisana starost 
bi se po reformi tako višala postopoma, in sicer vsako leto za pol leta. Mogoče so tudi izjeme od zapove-
danih 65 let, glede na zavarovalno (delovno) dobo.

renata resnik

Če bo sprememba Zakona o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju sprejeta v državnem zboru in potrjena na more-
bitnem referendumu, bo treba za starostno pokojnino dopol-
niti 65 let starosti in imeti 15 let zavarovalne dobe, ne glede 
na spol. tisti od staršev, ki je skrbel za otroka oziroma otro-
ke, bo lahko izkoristil časovni bonus za starševstvo v dolži-
ni največ do dveh let – po osem mesecev za enega otroka.

Pravico do starostne pokojnine po predlogu pridobi tudi mo-
ški, ki je dopolnil 60 let starosti in 43 let pokojninske dobe 
brez dokupljene dobe, oziroma ženska, ki je dopolnila 58 let 
starosti in 41 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe. 
Prehodno obdobje pri tem pogoju se bo za moške končalo 
leta 2014, za ženske pa leta 2016. izhodišče bo v pogojih, ki 

bi za upokojitev po obstoječem pokojninskem sistemu velja-
li v letu 2011.
Predčasno, z odbitki, se bo mogoče upokojiti pri 60 letih 
starosti, vendar bodo morali moški imeti 40 let pokojninske 
dobe, ženske pa 38 let pokojninske dobe. tudi ta določila se 
bodo uveljavljala postopno. Predlog uvaja prenovljen institut 
delne upokojitve, ki bo zavarovancem omogočal postopen 
prehod v pokoj oziroma podaljševanje delovne aktivnosti so-
razmerno z njihovimi zmožnostmi.

Zaposleni in delodajalec varčujemo za dodatno pokojnino v 
Pokojninski družbi a, ki naj bi nam pomagala pri zagotavlja-
nju varne starosti.

Zdravo delo v pisarni
Marica Maša Stamatović

Delovno mesto je prostor, kjer človek 
opravlja svoje delo in preživi večji del 
svojega časa. Pisarniško delo in osta-
li sodobni načini dela pa pomenijo dol-
gotrajno sedenje. Zmanjšana telesna 
dejavnost, ki se začne z dolgotrajnim 
sedenjem že v šoli in se nadaljuje na 
delovnem mestu, vodi k slabi drži tele-
sa in obremenitvi hrbtenice. 
Dolgotrajno delo za računalnikom brez 
prekinitev je za telo zelo obremenjujo-
če, naporno in lahko tudi nevarno. Po-
sledice se kažejo v pojavljanju bolečin 
in napetosti mišic, kar povzroča nela-
godje in potrebo po spremembi po-
ložaja med sedenjem. najpogostejše 
poškodbe zaradi več-letnega pisarni-
škega dela so v območju dlani, zape-
stja, lakti, vratu in ramen. Hrbtenica pri 
tem delu trpi v celoti. Do teh poškodb 
ne pride naenkrat, ampak so posledica 
dlje časa trajajočega nabiranja drobnih 

in na oko nevidnih sprememb v obre-
menjenih tkivih v organih. te posledice 
se lahko pojavljajo v nekaj tednih, me-
secih ali letih intenzivnega dela. Poleg 
ustrezno ergonomsko urejenega de-
lovnega mesta je potrebno gibanje in 
razgibavanje med delom.

Da delo ne bo boleče: 

1. Ekran: svetloba ne sme padati na 
ekran in ne sme biti višje od naše gla-
ve. med očmi in ekranom naj bo vsaj 
50 cm. ekran naj bo malo nagnjen na-
zaj tako, da je zgornji del malo dlje od 
oči kot spodnji. med delom se je po-
trebno vsake toliko obrniti od ekrana 
in se zazreti v oddaljen objekt.

2. Tipkovnica: naj bo v izvlečnem 
predalu mize, malo nižje od komolca 
ter malo nižje od zapestij 

3. Miška: roka naj bo ob uporabi 
miške sproščena. okoli miške naj bo 
toliko prostora, da jo lahko premikamo 
brez premikanja komolca. Pri uporabi 
miške ne premikajmo le zapestja, tem-
več celotno roko, v komolcu ali rami.
Pri uporabi miške zapestja ne nasla-
njajmo ob podlago.

4. Sedenje: sedimo na ergonom-
skem stolu z naslonjali za roke in vi-
sokim naslonjalom za hrbet. ne imej-
mo prekrižanih nog – ne pri kolenih, 
ne pri gležnjih. Premikajmo jih čim 
več. Sedimo vzravnano, s sproščeni-
mi rameni ter pokončno glavo. noge 
imejmo na tleh oz. na podstavkih za 
noge. Pri sedenju bodimo nagnjeni 
nekoliko naprej, da so boki višje od 
naših kolen.

5. Rekreacija: v času krajših od-
morov je potrebno pitje tekočine. 
Delajmo premore in telovadimo. vaje 
delajmo počasi, z občutkom. v pri-
meru bolečine odnehajmo.

Kadrovska sporočila
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     »v času zaostrenih gospodarskih razmer so pred 
nami številni izzivi. v imenu uprave vam zagotavljam, 
da se bomo izzivov in priložnosti lotevali odločno, a 
obenem preudarno. Hkrati pa je potrebno, da vsak po-
sameznik doda svoj pomemben doprinos k utrditvi te-
meljev medsebojnega zaupanja, sodelovanja in tim-
skega duha.
      osebno si želim, da so poti komuniciranja z zapo-
slenimi v Skupini kostak še boljše in bolj odprte, zato je 
moj čas namenjen vsem vam za neposreden razgovor 
vsako sredo med 15. in 17. uro. vrata so vam odprta 
za vsa vprašanja, pozitivna razmišljanja, predloge, ide-
je,…. Prav tako je v avli upravne zgradbe na voljo me-
sto, kamor lahko oddate anonimne pobude, pripombe 
ali pohvale. le v dobrem sodelovanju in skupnih napo-
rih za doseganje zastavljenih ciljev je zagotovilo za na-
daljnjo uspešnost vseh nas in kostaka!«

božidar resnik, predsednik uprave 

Obvestila zaposlenim

STRES 
SImPTOmI, PREPOzNAVANjE IN ObVLADOVANjE

alenka kunej, spec. klin. psihologije
V tempu, s katerim se odvija življenje današnjega časa, 
smo dnevno izpostavljeni pritiskom vse več zahtev in 
pričakovanj. Med usklajevanjem delovnega, družinske-
ga in družabnega področja naših življenj, se pogosto 
znajdemo v naglici ter soočeni z množico nalog, želja in 
izzivov v medosebnih odnosih. V tem kontekstu se sre-
čujemo s stresom, ki je naš odziv na okoliščine, ki jih do-
življamo kot obremenitev. 

Jakost stresa je določena z našim oseb-
nim vrednotenjem situacije, njenega po-
mena in posledic, na drugi strani pa z do-
življanjem lastne vrednosti ter oceno naših 
kompetenc in zmožnosti obvladovanja. 
Določena mera stresa je koristna, saj de-
luje na nas stimulativno, kar se odraža v 
boljši učinkovitost, kvalitetnejših dosežkih 
in posledično večjem zadovoljstvu. ka-
dar pa obremenitve pomembno presega-
jo naše zmožnosti obvladovanja, se poja-
vi močan stres, ki nas ovira v delovanju ter 
ima številne škodljive posledice. 

KAKŠNI SO POKAzATELjI STRESA? 
kaže se z raznolikimi simptomi na tele-
snem, čustvenem, miselnem in vedenj-
skem področju. 
na telesnem področju lahko opazimo razbijanje srca, tiščanje 
v prsih, napetost mišic, potenje, glavobole, drisko, bolečine v 
želodcu in nespečnost.
na čustvenem področju se pojavljajo tesnoba, potrtost, raz-
dražljivost, občutki sramu in krivde. 
na miselnem področju prihaja do raztresenosti, pozabljanja, 
slabše presoje in manj učinkovitega reševanja problemov. 
na vedenjskem področju se pokažejo slabša učinkovitost, 
napake, nezgode, naglica, osredotočanje na postranske na-
loge, utrujenost, pasivnost in izogibanje socialnim stikom. 
Posledice dolgotrajnega stresa pa se kažejo v nastanku mo-
tenj tako na telesnem, kot psihičnem področju. na telesnem 
področju se lahko pojavijo bolečine v hrbtenici, prebavne mo-
tnje, vključno s hujšanjem in prekomerno telesno težo, pogo-
sta prehladna obolenja, visok krvni pritisk, infarkt, bolezni šči-
tnice in še mnoge druge.               
na psihičnem področju se pojavi  izgorelost, lahko se razvije-
jo depresija, anksiozne motnje in zloraba psihoaktivnih snovi. 

KAKO ObVLADOVATI STRES IN PREPREČITI ŠKODLjIVE 
POSLEDICE?
Stres je pomembno pravočasno prepoznati, skozi pojavnost 

simptomov na telesnem, čustvenem, miselnem in vedenj-
skem področju. nadalje pa se osredotočimo na prepoznava-
nje vzrokov in njihovo razreševanje.
včasih lahko dosežemo razbremenitev s posegi v samo situ-
acijo. Preobilico nalog razporedimo po pomembnosti, dolo-
čimo prioritete ter jih skušamo porazdeliti. včasih je potreb-
no poiskati nove načine komunikacije. včasih pa situacije, 
vsaj kratkoročno, ne moremo spremeniti. takrat se z obre-
menitvami lahko le notranje poravnavamo, ob dodatni skrbi 
za našo telesno in psihično kondicijo in podpori v medoseb-

nih odnosih.
Poleg same situacije je potrebno vze-
ti pod drobnogled tudi naše lastne no-
tranje zahteve, ki so lahko nerealno vi-
soke, samospoštovanje pa  pretirano 
odvisno od storilnosti in zunanjih potr-
ditev. Prav tako je pomembno preveri-
ti naš življenjski stil in ugotoviti, ali ima-
mo zadostno protiutež obremenitvam v 
sprostitvenih aktivnostih, hobijih in dru-
žabnih stikih.  
Če stresa kljub vsem naporom ne mo-
remo dovolj učinkovito obvladati, je 
vredno poiskati strokovno pomoč, še 
preden se razvijejo škodljive posledice. 
najpogosteje se uporablja pristop ve-
denjsko kognitivne terapije ter učenje 
sprostitvenih tehnik.

Stres je lahko, če ga zmoremo pravočasno prepoznati in do-
volj učinkovito obvladovati, pomemben kažipot v svet naših 
potreb, meja in potencialov,  izziv za razvoj medosebnih od-
nosov ter doseganje uspehov in zadovoljstva pri delu.      

ObVESTILO: 
Brezplačno psihološko svetovanje
v okviru projekta Družini prijazno podjetje
alenka.kunej@zd-krsko.si
vsako delovno sredo med 14. in 16. uro



25
Glasnik Kostaka, številka 20, november 2010 Obvestila zaposlenim

Povodenj večjega obsega
Željko Horvat
...«Povodenj se pomika v spodnji 
tok Save in Krke. Intenzivnost pa-
davin se bo od severozahoda pro-
ti jugovzhodu zmanjševala, zato se 
bodo počasi umirjali pretoki rek v 
zgornjem toku, močneje pa nara-
ščale večje reke v spodnjem toku. 
Močno narašča Sava v Zasavju in 
Krško Brežiškem polju. Najviš-
ji pretok Save na tem območju bo 
danes dopoldan okoli 3500 m3/s, 
podobno kot ob povodnji leta 1990. 
Sava se bo v večjem obsegu razli-
la na območju Krškega polja. Sava 
je pri Čatežu zajezila reko Krko na 
sotočju, zato bo poplavno območje 
ob spodnjem toku Krke precej ve-
čje od običajnega. Poplavlja reka 
Sotla…. Savinja v spodnjem toku 
še narašča«…

tako so se 18. in 19. septembra 2010 
glasila obvestila oziroma opozorila na 
spletni strani agencije rS za okolje, ki 
jih je, v teh deževnih septembrskih dneh, 
večina Posavcev skrbno spremljala, ne-
kateri pa smo jih še na poseben način 
doživljali ob izvajanju nalog zaščite in re-
ševanja, in sicer kot pripadniki Civilne za-
ščite oziroma enote za tehnično reševa-
nje v družbi kostak.
naša družba ima z občino krško skle-
njeno pogodbo o izvajanju priprav in na-
log zaščite in reševanja na območju ob-
čine krško.

na podlagi ocen agencije rS za okolje in 
republiškega štaba CZ je občinski štab 
CZ spremljal stanje ogroženosti na ob-
močju občine, predvsem pa ogroženost 
mesta krško, zaradi naraščajočih voda 
reke Save, ter je na podlagi teh ocen, 
18. 9. 2010  ob 7. uri zjutraj, podal zah-
tevo za aktiviranje enote za tehnično re-
ševanje. enota za tehnično reševanje je 
sestavljena iz 14 delavcev zaposlenih v 
sektorju Gradnje, 4 zaposlenih v sektorju 
komunala, dveh iz Splošno kadrovskega 
sektorja ter enega iz tehnično razvojne-
ga sektorja.v času poplav v mesecu sep-
tembru smo, razen pripadnikov enote, 

angažirali naše kooperante z gradbeno 
mehanizacijo kakor tudi hčerinsko druž-
bo HPG iz brežic. 

v soboto, 18. in nedeljo, 19. 9., je bilo 
angažiranih 14 oziroma 21 pripadnikov 
enote ter 8 oziroma 12 voznikov in upra-
vljavcev kombiniranih gradbenih stro-
jev. v intervenciji je bila vključena nujna 
oprema oziroma mehanizacija, in sicer 
pet kombiniranih strojev, šest tovor-
nih vozil, dva traktorja ter poltovorna in 
nadzorna vozila. v tem času je bilo po-
stavljenih 20 cestnih zapor, porabljenih 
5000 vreč za pesek, 314 m3 peska za 
polnjenje vreč ter 300 m2 gradbene fo-
lije. v času intervencije pripadnikov teh-
nično reševalne enote so bili na terenu 
tudi naši zaposleni, ki so v času poplave 
skrbeli za nemoteno obratovanje vodo-
vodnih in kanalizacijskih sistemov.

v ponedeljek, 20. in v torek, 21. 9., smo 
število pripadnikov tehnično reševalne 
enote še okrepili, ker smo, po naročilu 
občinskega štaba CZ, pristopili k nujnim 
sanacijskim ukrepom, kot so čiščenje in 
odstranjevanje odpadnega materiala iz 
območij, ki so bila najbolj prizadeta s po-
plavo, in sicer Dalmatinova ulica ter špor-
tni tereni ob Stadionu matije Gubca.
v teh dveh dneh je sodelovalo čez 40 
delavcev, povečal pa se je tudi obseg 

angažirane mehanizacije, in sicer s 
smetarskimi vozili, ki so odstranjevala 
poškodovane stvari po poplavi ter pre-
bijalca kanalizacije, ki smo ga uporabili 
za pranje površin od zaostalega mulja.

Potrebno je izpostaviti nesebično an-
gažiranje vseh pripadnikov tehnično re-
ševalne enote, še posebej pa operativ-
nega vodjo intervencije, gospoda ivana 
radeja, ki je že 17. 09. bil angažiran pri 
pripravi gradbišča He krško na napo-
vedan poplavni val reke Save, potem 
pa je, praktično nepretrgoma naslednja 
dva dneva vodil intervencijo tehnično 
reševalne enote. 

Prav tako je potrebno izpostaviti izre-
dno dobro koordinacijo aktivnosti med 
občinskim štabom CZ in vsemi angaži-
ranimi enotami na intervenciji, poklicno 
gasilsko enoto, prostovoljnimi gasilci, 
policijo, Zdravstvenim domom krško, 
člani nogometnega kluba krško in dru-
gimi, ki so bili angažirani v času pred 
prihodom poplavnega vala Save ka-
kor tudi na sanaciji posledic poplave na 
prizadetih območjih.

ekskluzivne fotografije iz zraka z ob-
močja občine krško med poplavo, 
foto: nik rovan: http://www.krsko.si/
novice.php?id=1278 



26
Glasnik Kostaka, številka 20, november 2010

OŠ Raka 
Petra Čepelnik

Projekt »Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole raka« je 
razdeljen na 3 faze. v prvi fazi so bila predvidena obnovitve-
na dela na stari šolski zgradbi (»stara šola«), novejši del šol-
ske zgradbe s prizidkom in kuhinjo spada pod drugo fazo in 
zadnja, tretja faza vključuje obnovitvena in ostala dela na te-
lovadnici. 
roki dokončanja del so izjemno kratki, zato smo konec šeste-
ga meseca 2010 s polno paro pričeli z izvajanjem del na stari 
šoli. Zgradba spada med kulturno dediščino, stara je kar 108 
let, zato je bila obnova precej pestra in težavna. 
kljub številnim zapletom in spremembam smo v roku zaklju-
čili s prvo fazo projekta in uspešno obnovili in predali objekt, 
da so lahko 1. septembra 2010 učenci posedli v nove šolske 
klopi.
v septembru smo končali tudi z gradbenimi deli druge faze 
projekta, trenutno pa potekajo obrtniška dela v kuhinji z je-
dilnico in zaključna dela v prizidku in novejšem delu šolske 
zgradbe.
Celotni čas izvajanja projekta se izvajajo dela na področju zu-
nanje ureditve. rekonstruirali smo kanalizacijski sistem in pre-
uredili okolico, čaka nas še obnova regionalne ceste.
Zaradi vsakotedenskih sprememb, zapletov in dodatnih želja 
s strani šole je delo oteženo in zelo zahtevno. S svetlobno hi-
trostjo se bliža rok dokončanja del druge in tretje faze projek-
ta, zato je tudi v teh fazah pomembna vsaka delovna ura, vsak 
marljivi delavec, odločna delovodja in vodja gradbišča. Pred-
viden zaključek projekta  je v začetku leta 2011.

Izgradnja 
komunalne 
infrastrukture 
POSLOVNA CONA VRbINA - 4. ETAPA

radovan tkalec

v letošnjem letu nadaljujemo dela, ki so vezana na komunal-
no infrastrukturo v Poslovni coni vrbina – 4. etapa. izveden je 
meteorni kanalizacijski kolektor v dolžini 560 m, iz betonskih 
cevi od fi 50 do fi 100 cm, z vmesnimi jaški fi 100 cm globine 
do 4 m. kolektor poteka pod železniško progo. Prečkanje je 
bilo izvedeno s podbijanjem (fi 1200 mm) proge. v sklopu te 
etape je izveden tudi vodovod v dolžini 1750 m, iz DltŽ cevi 
fi 125 in 200 mm. vodovod je povezovalni in priključni za nove 
objekte (Gen) in inkubator. izvedena je še infrastruktura za in-
kubator, ki je ločena celota v območju Poslovne cone. Zgraje-
na infrastruktura zajema prometnice, meteorno in fekalno ka-
nalizacijo, javno razsvetljavo, omrežje za elektroinstalacije in 
telekomunikacije.

Iz gradenj na kratko 
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HE Krško 
SEPTEmbERSKE POPLAVE

mateja brečko
Septemberske poplave so že drugič v obdobju enega leta po-
plavile gradbišče He krško.

izvajanje gradbenih del se je popolnoma ustavilo za več kot 
dva tedna. Podjetje kostak d.d. je organiziralo povečano črpa-
nje vode iz poplavljenega gradbišča in prečrpalo vodo v rekor-
dnem času. Zahvala gre veliki angažiranosti vseh delavcev na 
gradbišču, še posebno vodji del ognjenu rupniku.

Povzročena škoda je ogromna, njena velikost se je pokazala 
šele po končanem črpanju  in se še vedno ocenjuje.
Zastoj del, ki je nastal zaradi poplave, pa bo potrebno nado-
knaditi.

Znova se je pokazalo, da smo kljub vsem napredku in znanju 
proti naravnim silam nemočni. Potrjuje se upravičenost gra-
denj hidroelektrarn na spodnji Savi, kajti reka Sava gor vodno 
od krškega, kjer elektrarne že obratujejo ni poplavljala. ker se 
rok dokončanja izgradnje He krško bliža, lahko upamo, da je 
bila ta poplava gradbišča Savin zadnji zamah z repom.

                                            Gradbišče HE Krško med poplavo.

Plinifikacija 
občine Krško 
radovan tkalec

Za naše podjetje nova izkušnja. v letu 2009 smo kot najugo-
dnejši ponudnik z  adriaplinom iz ljubljane podpisali enoletno 
pogodbo za izvajanje plinovodnega omrežja in plinovodnih hi-
šnih priključkov v občini krško. Do danes smo izvedli 1640 m 
plinovodnega omrežja s cevmi fi 63–160 mm (2×podboj ce-
ste in podboj glavne železniške proge 28 m) in 28 kompletov 
hišnih priključkov. Zahteve naročnika za izvajanje teh del so 
zelo na visokem nivoju, na kar smo se morali navaditi. Delo 
se izvaja po strogih protokolih, ki jih narekuje adriaplin. kljub 
začetnim težavam smo zdaj osvojili stroge tehnične zahteve 
za izvajanje plinovodov, tako da je naročnik zelo zadovoljen z 
našim izvajanjem.   

Iz gradenj na kratko 
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Rušenje objektov
vipap videm krško

Vinko Gramc
Celoten projekt izvedbe rušenja objektov VIPAP VIDEM KR-
ŠKO je obsegal gradbeno rušenje več različnih objektov in 
odstranitev tehnološke opreme v objektih. 
Rušitvena dela so trajala 3 mesece, pospravila in odvoz ruše-
vin pa mesec dni.  
Za predstavo obsega del naj navedem nekaj osnovnih količin 
odstranjenih materialov:

 - Nerjaveče jeklo – RF = 300 t  
 - (demontaža na objektu, razrez in odvoz)
 - Črno jeklo – Fe = 1.400 t  
 - (demontaža na objektu, razrez in odvoz) 
 - Alu pločevine = 25 t 
 - (demontaža na objektu, razrez in odvoz)
 - Valovite salonit. Plošče = 5.500 m2 
 - (demontaža na objektu in odvoz)
 - Armirani betoni = 2.400 m3 
 - (rušenje, mletje betona in odvoz)

Ekonomsko je bil projekt nastavljen tako, da si izvajalec del 
Kostak pokrije vse stroške nastale ob izvedbi, s prodajo jekla, 
kar je bilo tudi v začetku neznanka, ker smo razpolagali samo 
z ocenjenimi količinami jekla na objektih.

Tehnološko zahtevnejši za izvedbo rušenja so bili sledeči trije 
objekti: Uparilnica, Lužni kotel in Kislinski stolp.
Objekt Uparilnica je bil konstrukcijsko klasična AB konstruk-
cija (500 m3), do maksimalne višine 19,50 m in je bilo gradbe-
no rušenje izvedeno v celoti z kombinacijo bagrov opremlje-
nih s kleščami za drobljenje betona in pnevmatskim kladivom 
našega stalnega podizvajalca Žarn d.o.o. 
Objekt Kislinski stolp višine 48,00 m, je bil v celoti AB kon-
strukcija 280 m3 betona (700 t mase), in je zaradi večje vi-

šine objekta bila 
najracionalnejša 
varianta rušenja 
z miniranjem. Mi-
niranje je uspe-
šno izvedlo pod-
jetje Minervo d.d. 
iz Ljubljane. O 
poteku miniranja 
bilo že veliko na-
pisanega tudi v 
javnih medijih.

Tehnološko naj-
zahtevnejši objekt 
za rušenje je bil 
Lužni kotel, zato bi 
ga tudi obširneje 
predstavil. 

Celoten objekt je bil koncept dveh konstrukcijskih zasnov. 
Polovica objekta je bila v celoti jeklena konstrukcija z dve-
ma vmesnimima etažnima ab ploščama. višina jeklenega 
dela objekta je bila 49,00 m. Znotraj tega dela objekta je bil 
ti. »lužni kotel«, celotne teže cca 800 ton, ki je bil obešen na 
zgornje jeklene nosilce na 25-tih jeklenih navojnih palicah. 

Demontažo kotla je bilo potrebno izvajati od spodaj nav-
zgor. Posamezni različni elementi kotla, ki so se parcialno 
rezali, so bili težki od 20 do 45 ton, kar je predstavljalo stal-
no statično presojo pred demontažo in v nadaljevanju zah-
tevne postopke odmika odtrezanih elementov iz objekta ter 
priprave za transport na deponijo. Za vertikalne in ostale 
transporte smo ves čas uporabljali 200 in 60 tonsko avtod-
vigalo, občasno tudi pomoč bagra s kleščami. Celotno de-
montažo, razrez konstrukcij in ostalih kovin, kakor tudi pro-
dajo, je za kostak opravilo podjetje J&r Filmeta d.o.o. iz 
radomelj.

Drugi del objekta je bila klasična ab konstrukcija, zgornje vi-
šine 24,00. rušenje konstrukcije je bilo izvršeno klasično z 
bagrom, ki je imel dolžino dosega roke 27,00 m, opremlje-
no z kleščami za drobljenje betona (edini bager z to dolžino 
roke v Sloveniji).

Iz gradenj na kratko 
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avgusta 2010 smo zaključili z ureditvijo ceste skozi Preko-
po, ki je bila zastavljena v projektu kot 1. etapa. na 800 m 
dolgem odseku regionalne ceste šentjernej - križaj je bila v 
sklopu rekunstrukcije ceste izvedena celotna nova voziščna 
konstrukcija, obojestranski pločniki in kolesarska steza, avto-
busni postajališči ter novi komunalni vodi: vodovod, teleko-
munukacijski vodi in cestna razsvetljava. naročnik projekta je 
ministrstvo republike Slovenije za promet - Direkcija republi-
ke Slovenije za ceste, skupaj z sofinancerjem občino kosta-
njevica na krki. Do konca leta se pričakuje še komisijski pre-
gled in prevzem objekta. 

izgradnjo objekta so z naše strani operativno vodili bilja-
na šepetavc (odgovorni vodja del), aleš Grmšek (odgovorni 
vodja posameznih del), Daniel Grahovac (obračunski tehnik) 
in midhet ramić (delovodja).

Naselji Mrtvice in Vihre
otvoritev celovite ureditve

V ponedeljek 27. 9. 2010 ob 17. uri je bila slavnostna otvoritev celovite 
ureditve naselja Mrtvice in Vihre z obnovljeno infrastrukturo in zgrajeno pri-
marno kanalizacijo.

V naselju Mrtvice in Vihre je bila v sklopu izgradnje primarne kanalizacije 
obnovljena tudi celotna infrastruktura, ki zajema nov zmogljivejši vodovod, 
ki bo nadomestil starega iz salonitnega materiala. Investicija je potekala od 
leta 2008 in zanjo je bilo namenjeno 2.814.545,00 €, od katerih je Občina 
Krško pridobila 1.962.000,00 € iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 
preostali del investicije je Občina Krško krila iz proračuna.

Ureditev ceste
v Prekopi  
aleš Grmšek

Zaključek sezone na Bazenu 
Brestanica
Izjemno uspešna sezona, ki je obiskovalce razvajala z mnogimi do-
godki in aktivnostmi, športnikom pa nudila odlične razmere za tre-
ning, na Bazenu Brestanica zaključena.
Od 25. junija, ko smo končali z gradnjo in ko je nov, prenovljeni bazen pr-
vič odprl svoja vrata, se je na Bazenu Brestanica okopalo več kot  10.200 
kopalcev, kar je 3.000 obiskovalcev več v primerjavi s preteklim letom. 
Tako so v ogrevanem bazenu in dogodkih, ki so se odvijali v samem kom-
pleksu, teh se je zvrstilo kar 62, svoj prosti čas preživljale družine, mlado-
stniki in šolarji.

Iz gradenj na kratko 
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Družba Ansat 
pod okriljem
Kostaka
mihaela rudar

S prevzemom podjetja ansat krško d.o.o. 23. aprila 2010 je 
skupina kostak razširila poslovanje na področje telekomu-
nikacij in si zagotovila konkurenčno prednost pred ostalimi 
podjetji v regiji, saj je v sklopu poslovne strategije in začrta-
nih strateških povezav zagotovila izboljševanje učinkovito-
sti komuniciranja in pretoka informacij. Z nakupom podjetja 
ansat krško d.o.o. je dejavnost skupine kostak v okviru tr-
žnih dejavnosti tako razširjena na storitve kabelskega siste-
ma krško - kabelski internet in kabelska televizija, storitve 
voiP telefonije in storitve upravljanja in vzdrževanja tehno-
logije sistemov.
Sodelovanje bo omo-
gočilo dodaten razvoj 
v obeh podjetjih, saj bo 
spodbudilo spremembe  v okolju in okrepilo prednosti, pri 
čemer bo uresničena strategija razvoja v skupini kostak, saj 
je družba kostak d.d. v letu 2008 pričela z izgradnjo odpr-
tih širokopasovnih omrežij v občini krško  ter v nadaljevanju 
sklenila pogodbo o upravljanju in vzdrževanju odprtega ši-
rokopasovnega omrežja za obdobje 20 let. 

Podjetje ansat krško d.o.o. ima zaposlene štiri delavce, pri 
čemer v okviru svoje dejavnosti zagotavlja storitve v najve-
čjem obsegu za gospodinjstva, delno pa tudi pravnim ose-
bam na območju občine krško.    

v kraju kostanjek je bila 8. oktobra izvedena priključitev 
prvega uporabnika na odprto širokopasovno omrežje, kar 
omogoča krajanom uporabo storitev televizijskih progra-
mov, interneta in telefonije. izgradnja omrežja v občini kr-
ško se nadaljuje in sicer se v tem mesecu predvideva, da 
bodo storitve omogočene tudi uporabnikom iz naselij šapo-
le, Pleterje, anovec ter Pijavško.

v Sloveniji bodo z decembrom letos ugasnili analogne te-
levizijske oddajnike in s pripravami na digitalen način tele-
vizijskega oddajanja  smo v podjetju pričeli že v lanskem 
letu. trenutno imamo testno oddajanje v digitalni program-
ski shemi za štirinajst televizijskih programov, vendar pro-
gramska shema še ni dokončna. Do konca leta načrtujemo  
zagon opreme na glavni sprejemni postaji za digitalizacijo 
celotne obstoječe analogne programske sheme. 
Uporabnikom kabelskega sistema krško bomo s tem za-
gotovili kvalitetne storitve, možnosti tematskih paketov in 
ostalih prednosti, ki jih ponuja digitalizacija.

Širokopasovno 
omrežje

Občina Krško in Kostak sta s pridobljenimi fi-
nančnimi sredstvi v višini 6.027.650 € uspešno, 
kvalitetno in v roku, zaključila prvo fazo široko-
pasovnega omrežja v občini Krško, tako imeno-
van hrbtenični del omrežja. 

vladimir božič 

v kostanjku pri Zdolah smo v petek 8. oktobra na novo ši-
rokopasovno omrežje priklopili prvega uporabnika.
Zgrajeno je več kot 115 km kabelske kanalizacije in polo-
ženo več kot 135 km hrbteničnih optičnih kablov, kar je 7 
% več, od načrtovanih 108 km. ker se v ravninskem delu 
občine na območju kS veliki Podlog in deloma kS Podbo-
čje predvideva celovita obnova naselij, je ta del odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob-
čini krško zgrajen s polaganjem zračnih samonosilnih op-
tičnih kablov na elektro daljnovode, manjši del pa je pokrit 
z Wifi brezžičnim omrežjem, ki prav tako omogoča popol-
no odprtost za ponudnika storite. 

Hrbtenični del je sestavljen tako, da so vsi optični kabli 
zaključeni v kolokaciji (centrali, pop točki). Zgrajenih je 
6 kolokacij: kostak – krško, brestanica, Senovo, Zdole, 
Senuše in Podbočje. Glavna kolokacija je kostak, ki je po-

vezana s preostalimi. tako ponudnik storitev lahko vstopi z 

dovodnim kablom v glavno kolokacijo-ko kostak, kjer ima 

po novozgrajenem hrbteničnem omrežju zagotovljen do-

stop do ostalih petih kolokacij. 

TESTNO zAgONSKO ObDObjE - DO 30. NOVEmbRA
od 1.oktobra do 30.novembra 2010 sicer teče testno za-

gonsko obdobje, v katerem lahko zainteresirani ponudniki 

storitev namestijo opremo v kolokacijah in ponudijo stori-

tve uporabnikom brez stroškov najema prostora in najema 

optičnih vlaken do končnih uporabnikov.

naprošamo vse zainteresirane, da v roku in v sodelovanju 

z vašim predstavnikom krajevne skupnosti, omogočite laž-

je in hitrejšo gradnjo. 

tako je omogočen priklop na široko-
pasovno povezavo 2.881 gospodinj-
stvom, kar je 10 % več gospodinjstev 
od načrtovanih 2600. to pomeni, da je 
8.931 prebivalcem občine krško omo-
gočena uporabnost omrežja. 

ELEKTRONSKE KOmuNIKACIjE

Iz gradenj na kratko 
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V okviru urejanj vstopov v Krško smo zasadili dodaten ja-
vorjev drevored v zelenem pasu med parkirišči in peš po-
tjo pred Srednjo šolo. S tem je območje šole prostorsko 
definirano in ločeno od prometnice, peš pot pa poteka 
pod dvojnim drevoredom. Z ustrezno zasaditvijo tudi na 
drugih delih šolske okolice je ustvarjen prijaznejši prostor 
vsem, ki ga uporabljajo. Kako malo je bilo potrebno, da se 
je šolski kompleks vpel v prostor!

Podobno smo rešili tudi ključne točke ob Zdravstvenem domu 
v krškem, kjer je parkovna ureditev neoblikovana in ne daje 
slike, kakršno si tovrsten objekt in mesto samo morda zaslu-
ži. tu je šlo predvsem za vizualno bariero odprtega pogleda 
iz ceste v leskovec proti parkirišču Zdravstvenega doma. v 
bodoče nameravamo, v soglasju z občino krško in vodstvi 
javnih zavodov v objektu, celotno območje ZD preoblikovati 
in ustvariti prostor, ki bo na obiskovalce deloval pomirjujoče, 
sam objekt pa bo dajal videz premišljenega in logičnega reda.
v okviru letošnjega naročila ureditev vstopov v krško bomo 
še očistili brežino beli breg vseh odmrlih in polomljenih dre-
ves in tako vsaj malo popravili zanemarjen videz mestne vpa-
dnice. Z odstranitvijo suhih dreves, bo ostala zelena barie-
ra ob cesti, mestoma pa bo skozi njo mogoč pogled na polja 
proti vzhodu.
Sicer pa še vedno žanjemo posledice poplav, ki so nas moč-
no prizadele. ob izgubi poslovnih prostorov so najbolj utrpela 
številna polja s posevki in poti med njimi, kar bomo čutili tudi 
skozi naslednja leta.

Posadili smo več kot eno drevo, HPG brežice
 

Krško ima nov 
drevored
roman Stopar

Podjetje elite arHitekti d.o.o. je bilo ustanovljeno dne 
28.09.2010 in je v lasti družbe kostak d.d., saj njen poslovni 
delež... v celotni višini osnovnega kapitala. Družba je ustano-
vljena za izvajanje projektiranja, urbanizma, inženiringa in gra-
denj ter ima v svoji klasifikaciji glavno dejavnost opredeljeno 
kot druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje ter ar-
hitekturno projektiranje.

Projektivni biro elite arhitekti d.o.o. s svojimi poslovnimi de-
javnostmi in lastnim strokovnim kadrom (inženirji s podro-
čja arhitekture in gradbeništva) zagotavlja celovito ponudbo 
projektantskih storitev - na podlagi strokovnosti, odzivnosti, 
kakovosti in širše odgovornosti zadovoljuje zahteve in želje 
svojih naročnikov in investitorjev pri izdelavi najrazličnejših in-
ženirskih projektov visoke gradnje - od urbanizma do arhitek-
turnega oblikovanja notranje opreme. 
S kvalitetnim in odgovornim delom v okviru vseh poslovnih 
funkcij in z nenehnim učenjem in spodbujanjem inovativnosti 
pri zaposlenih se trudijo v podjetju zagotavljali stabilno in dol-
goročno rast in uspešnost družbe.
na področju projektiranja in oblikovanja želi podjetje nadalje-
vati kvaliteto in dobro ime podjetja elite d.o.o. krško, ki na ža-
lost »ugaša«, saj je večino referenc v preteklosti ustvarilo s ka-
drom, ki tvori jedro novega podjetja elite arhitekti d.o.o.

Elite arhitekti 
d.o.o.

Iz gradenj na kratko 
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