


 2 Uvodnik
 2 Nagovor predsednika uprave
 2 60 let Kostaka, Utrinki s prireditve
 6 Poslovanje in načrt skupine ter družbe Kostak
 8 Podpis pogodbe za jezovno zgradbo – LOT A2, HE Brežice

 9 Splošno-kadrovski sektor in odnosi z javnostmi
 9 Odnos do zaposlenih
 9 Interne delavnice za zaposlene
 10 Poudarki projekta družini prijazno podjetje
 10 Nezgode pri delu in »srečni« dogodki
 11 Razgovori z zaposlenimi
 11 Promocija zdravja na delovnem mestu
 12 Počitniške kapacitete podjetja
 12 Ozaveščanje mladih
 13 Tradicionalni projekt Eko tržnica
 13 Novoletna okrasitev bo nastala s pomočjo otrok

 14 Aktualno na Komunali
 14 Novo na plinskem omrežju
 14 Male komunalne čistilne naprave
 15 Uskladitev cen z veljavno zakonodajo
 16 Za kakovost pitne vode smo odgovorni vsi
 16 Projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema
 17 IFAT 2014
 17 Ravnanje z odpadki
 18 Obnova tržnice
 19 Avtostrojni park

 19 Služba za kakovost
 19 Sistemi vodenja

 20 Aktualno na gradnjah
 20 Pripravljalna dela na HE Brežice
 21 Razvojni inštitut ZEL-EN
 21 Kolesarska steza Solkan – Plave
 22 Letališče Cerklje ob Krki
 22 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja
 23 Izgradnja objekta kompostarne
 24 Obnova starega mestnega jedra Krško
 24 Obnova Kulturnega doma Krško
 25 Izgradnja kanalizacije
 25 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora
 26 Postavitev temeljnega kamna za večnamenski dom
 26 Islamski kulturni center v Ljubljani

 26 Gospodarske javne službe
 26 Aktivnosti v sektorju
 27 Vzdrževanje javne razsvetljave

 28 Sektor vzdrževalnih in čistilnih del
 28 Sodelovanje z NEK
 29 Uspešno opravljen tečaj

 29 HPG d.o.o.
 29 Prestižna nagrada za inovacijo
 30 Žetev žit
 30 Utrip drevesnice
 31 Alternativne rastline

 32 Ansat d.o.o.
 32 Nove hitrosti, novi paketi
 32 TV programi in korekcija cene

 33 Zmaga na Komunaliadi v Celju
 34 Sindikat podjetja
 34 Aktivnosti
 35 Pogajanja za novo kolektivno pogodbo
 35 Povabilo na izlet

 36 10 let Športnega društva Žlapovec

Kazalo 
vsebine

Glasnik 
Kostaka 
številka 22, julij 2014
 
Brezplačni časopis
 
Izdaja in distribucija:
Kostak komunalno stavbno podjetje d.d.,
Leskovška cesta 2a, Krško
www.kostak.si
kostak@kostak.si
 
Urednici:
Mojca Brinovec
Sabina Žibert
 
Fotografije:
arhiv družbe Kostak d.d.
Goran Rovan
 
Oblikovanje in prelom:
Janja Baznik
 
Tisk: Tiskarna IGMA-GRAF,
Martin Škofljanec s.p., Brege
 
Naklada: 500 izvodov



2 | Glasnik Kostaka | julij 2014

60 let Kostaka 
Nagovor predsednika uprave 
na prireditvi ob 60-letnici
Šestdeset let Kostakovega delovanja je 
obdobje, ki ga lahko spoštujemo, in ob-
dobje, ki je že kratka zgodovina. Hvaležni 
smo tistim, ki so Kostak gradili in nam 
ga predali v skrb. Dali so nam priložnost, 
da njihov projekt nadaljujemo in ga 
razvijamo.

Tisto, kar nas vse določa, so naše ko-
renine, torej okolje, v katerem živimo 
in se udejstvujemo. Kostak ima močne 
korenine v občinah, v katerih deluje in 
zaradi katerih je sploh nastal in obstal. 
Ob jubileju gre zahvala našim predhodni-
kom, sodelavcem, poslovnim partnerjem, 
lokalnim skupnostim in našim občanom.

ZAKAJ JE KOSTAK USPEL 
OBSTATI IN SE RAZVIJATI 
ŠESTDESET LET?

Ker je vedno vedel, kaj je najpomembneje. 
Človek. To je občan. Zanj smo se v pretek-
losti vedno trudili – da s kakovostno 
storitvijo po optimalni ceni zadovoljimo 
njegove potrebe. In to so tudi naši zapos-
leni, bivši zaposleni in upokojenci, ki so za 
Kostak dali in dajejo svoja najplodnejša 
desetletja.

V Kostaku smo se vedno trudili spoštovati 
človeka in njegovo delo in si prizadevali, 
da ljudem, ki s Kostakom živijo, omogoči-
mo dostojno življenje. To so vsi tisti, vkl-
jučeni v različne družbene dejavnosti v 
naših lokalnih skupnostih.

Humanitarna, kulturna, športna in 
strokovna dejavnost so področja, na 
katerih smo vedno sodelovali in jim 
namenjali del naših sredstev in na tak 
način vračali okolju.

ZAKAJ SMO TEH ŠESTDESET 
LET TAKO USPEŠNI?

Ker spoštujemo vlagatelje. Ker spoštu-
jemo naše poslovne partnerje in njihovo 
delo. Prizadevamo si za dolgoročno in 
korektno sodelovanje. Vložen trud se nam 
je maksimalno povrnil. Uspešni smo, ker 
smo med razvojem in uspehom ter srečo 
in zadovoljstvom vedno iskali optimum in 
ker prvo ni nikoli prevladalo nad drugim. 
Dobiček ali kakšni drugi poslovni kazalci 
ne morejo biti nikoli izključno vodilo po 
naši poti. In uspešni smo, ker smo se 
vedno zavedali, da zadovoljstvo in uspeh 
jamčita le trdo delo in vztrajnost.

Za priložnost, da tako delujemo, smo 
hvaležni našim lastnikom. Teh šestdeset 
let je bilo zelo turbulentnih. Menjale so 
se države, zakoni in predpisi, prizadele 
so nas gospodarske krize zgodovinskih 
razsežnosti. Vsako oviro smo preskoči-
li sami. Spoštujemo pa tudi trud in 
prizadevanja naših lokalnih skupnosti 

in države. Zahvaljujemo se jim za vse 
uslišane predloge za reševanje izzivov na 
področju našega delovanja.

ZAKAJ SMO USPEŠNI?

Ker imamo pogum. Ker verjamemo v svoje 
sposobnosti.

Ker smo na vse, kar smo izpeljali, ponosni. 
Ker delamo drugače kot ostali.

V času, ko govorijo, kako je treba naša 
podjetja razprodati in da je kapital zunaj 
Slovenije, smo dosegli, da slovenski kap-
ital odkupuje lastniške deleže v Kostaku. 
Kar je najboljša pohvala naših uspehov 
in najboljši dokaz zaupanja v našo 
prihodnost.

Mi smo drugačni tudi zato, ker smo v 
času, ko so vsi iskali pomoč od države za 
čakanje zaposlenih, odpuščali delavce 
in zmanjševali obseg svojih dejavnosti, 
v letih 2011 do 2013 povečali število 
zaposlenih za osem odstotkov in brez 
prekinitev vlagali v njihovo izobrazbo in 
znanje.

V preteklih letih smo se iz majhne ko-
munalne uprave s šestimi zaposlenimi 
razvili v podjetje, ki ima danes v skupini 
384 zaposlenih. Med njimi sta tudi dok-
torja znanosti, magistrici in več kot 30 
inženirjev tehničnih strok. V Kostaku de-
luje tako 78 zaposlenih, ki imajo najmanj 
višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, 
kar predstavlja četrtino zaposlenih v 
družbi. Tudi ta mesec bomo izkoristili 
vladne spodbude za nove zaposlitve in 
bomo z velikim zadovoljstvom zaposlili 
štirinajst novih sodelavcev. Drugačni smo 
tudi zato, ker smo v letih krize postavili 
najsodobnejšo avtomatsko sortirno 
linijo mešanih komunalnih odpadkov v 
Sloveniji. Največjo investicijo v šestde-
setletni zgodovini Kostaka.
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Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste del naše zgodbe, pretekle, 
sedanje in prihodnje. Te poti ne bi mogli prepotovati brez vas. 
Brez vas ne bi mogli napisati prvih šestdeset strani neskončne 
knjige Kostakovega razvoja. Zaključil bom enostavno. Za nasled-
nja desetletja bodo ključni pogum, strast, trdo delo, čista srca, 
jasni cilji in pravi ljudje.

Vse to imamo.
Hvala!

MILJENKO MUHA, PREDSEDNIK UPRAVE
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Utrinki s 
prireditve   
Ob 60-letnici podjetja smo 25. marca 
2014 v krškem kulturnem domu pripravili 
prireditev, ki se jo je ob visokih državnih 
gostih udeležilo veliko število poslovnih 
partnerjev, zaposlenih in upokojenih 
delavcev, med prisotnimi pa so bili tudi 
nekdanji direktorji družbe. 

Slavnostni govornik je bil minister za 
in?astrukturo in prostor Samo Omerzel. 
Vodstvu in zaposlenim je čestital z 
besedami, da se je podjetje dokazalo kot 
družba, ki zna prepoznati priložnosti in 
razmišljati o bodočnosti.

Župan Občine Krško mag. Miran Stanko 
je poudaril pomen gospodarskih javnih 
služb za lokalno skupnost, ki jih opravl-
ja družba Kostak v okviru koncesije za 
področje občin Krško in Kostanjevica na 
Krki.  Kostak je v vseh teh desetletjih rasel, 
nadgrajeval znanje, strokovnost, sledil 
okoljskim ciljem, ciljem trajnostnega 
razvoja, evropskim standardom in s tem 
uresničil svoje poslanstvo, za kar imajo 
zasluge vsi zaposleni ter partnerji in po-
dizvajalci družbe. Župan je govor zaključil 
s prepričanjem, da bo družba tudi v pri-
hodnje zaupanja vreden partner lokalne 
skupnosti ter vseh občank in občanov.
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Družba Kostak je ob jubileju prejela nagra-
do Zbornice komunalnega gospodarstva, 
ki deluje pod okriljem Gospodarske zbor-
nice Slovenije. Priznanje sta predsedniku 
uprave in direktorju Sektorja komunale 
izročila podpredsednik komunalne zbor-
nice Danilo Burnač in Alenka Gorza Jereb. 

Svečanost sta popestrila Big Band Krško z vokalistoma Tadejo 
Molan in Miho Nemaničem, ter Vlado Kreslin. Prireditev je 
odlično povezovala domačinka Bernarda Žarn. Film »Podpiramo 
življenje« je v sodelovanju z otroci oddelka za sodobni ples 
Glasbene šole Krško pripravila hčerinska družba Ansat. 

Ob zaključku prireditve je predsednik uprave izročil direktorici 
krškega Centra  za socialno delo Marini Rabzelj Novak donacijo 
v višini 3.000 EUR za otroke, ki živijo v rejniških družinah. V 
Kulturnem domu Krško je organizator pripravil tudi razstavo 
fotografij Gorana Rovana in Ivana Krahulca, v sodelovanju z 
Društvom ljubiteljev fotografije Krško. 

Ob tem dogodku je družba Kostak izdala zbornik, ki je obeležil 
razvoj podjetja od ustanovitve v letu 1954 do danes.

SABINA ŽIBERT
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Poslovanje skupine in družbe 
Kostak ter plan do konca leta
KOSTAK JE LETO 2013  ZAKLJUČ IL 
USPEŠNO, VEČ INO ZASTAVLJENIH 
CILJEV JE REALIZIRANIH, NAČRTI 
ZA LETO 2014  PA AMBICIOZNI

Vstopili smo v jubilejno leto 2014. Svoj jubilej je Kostak kljub krizi 
dočakal v dobri kondiciji, zato gre zahvala za doseženo vsem 
sedanjim in bivšim zaposlenim. Za uspešno doseganje skupnih 
ciljev je potrebno dobro sodelovanje, pomemben je prispevek 
vsakega izmed nas. Česar ne zmore eden, lahko uresničimo 
skupaj. Ljudje na vseh področjih delujemo v skupinah, tako v 
službi kot tudi doma. Sodelujemo zato, da bi dosegli cilje in 
izpolnili želje, pa tudi zato, ker nam to daje občutek varnosti. 
Da je sodelovanje pomembno, se zavedamo tudi v Kostaku, in 
to takrat, ko gre za resne stvari, kot je delo, kot takrat, ko gre za 
tiste manj resne, kot so na primer delovne in športne igre na 
Komunaliadi. Sodelovanje povečuje možnost za zmago in ljudi 
izpolnjuje. Vse se da. To smo dokazali, ko smo kljub krizi uspeš-
no zaključili leto 2013, z nadaljevanjem uspešnega poslovanja 
v prvem polletju 2014 in z odličnimi rezultati na delovnih in 
športnih tekmovanjih na Komunaliadi.

POSLOVNA USPEŠNOST

Leto 2013 je bilo za skupino Kostak in družbo Kostak uspešno. 
Kljub neugodnim gospodarskim razmeram smo v skupini Kostak 
in v družbi Kostak realizirali večino zastavljenih ciljev.

Poslovni načrti za leto 2014 so optimistični, načrtovana je 
dvoštevilčna rast prihodkov iz prodaje.

KLJUČNI DOSEŽKI

Družba Kostak Leto 2013 Plan 2014

Čisti prihodki iz prodaje 27.738.404 30.939.172

Čisti dobiček 449.450 813.664

Naložbe v osnovna sredstva 471.596 878.550

Dodana vrednost na zaposlenega 28.889 30.584

Število zaposlenih stanje konec leta 322 332

Povprečno število zaposlenih iz ur 310 331

GRAF: ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE PO DEJAVNOSTIH V LETU 2013
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Naši kazalniki uspešnosti v letu 2013 so 
rezultat vlaganj v raziskave in razvoj in v 
nove proizvodne zmogljivosti in izbol-
jšanje tehnologije ter dobrega gospodar-
jenja. So tudi rezultat naložb v zaposlene, 
ohranjanje okolja, pa tudi v zmanjševanje 
stroškov.

GRAF: PRIHODKI, DODANA VREDNOST 
IN STROŠKI DELA NA ZAPOSLENEGA

Zaposleni v podjetju pri svojem delu 
ne samo ustvarjamo dodano vrednost, 
temveč povzročamo tudi stroške, ki vpli-
vajo na končni rezultat družbe in celotne 
skupine. Za naše dobro, dobro družbe in 
okolice moramo tudi v službi prav vsi 
delovati kot dobri gospodarji. Dobro 
gospodarjenje je pogoj za stabilnost in 
varnost zaposlitve.

Vsi skupaj in vsak izmed nas s skrbnim 
in premišljenim ravnanjem prispeva k 
boljšemu rezultatu svoje organizacijske 
enote, ki se na koncu odrazi v rezultatu 
celotne družbe, ki je naš drugi dom.

Lani, v nenaklonjenih in nestabilnih 
gospodarskih razmerah, v času zaostale 
gospodarske rasti, smo uspešno ures-
ničevali svoje poslanstvo. Leto 2014 je 
nova priložnost. Strateške usmeritve 
naše družbe so začrtane, cilji jasno 
zastavljeni. Zdaj je na nas, da pokažemo, 
kaj zmoremo. Vse se da; skupaj lahko 
premikamo meje mogočega, ustaljenega 
in širimo prostor za uveljavitev novih idej. 
To smo v prvem polletju jubilejnega leta 
že dokazali.

CILJI POSLOVANJA SKUPINE 
KOSTAK V LETU 2014

 ♦ Prihodki iz prodaje bodo predvidoma 
dosegli vrednost 34 mio EUR; 

 ♦ načrtovan je dobiček v višini 914 tisoč 
EUR; 

 ♦ konec leta bo imela skupina Kostak 
predvidoma 382 zaposlenih (2,7 % 
rast) ; 

 ♦ naložbe v načrtovani višini 989 tisoč 
EUR bodo namenjene predvsem 
povečanju in modernizaciji proizvodne 
opreme.

ANICA TOPOLOVŠEK



8 | Glasnik Kostaka | julij 2014

Podpis pogodbe za jezovno 
zgradbo – LOT A2 za HE Brežice 
V četrtek, 10. 7. 2014, sta na gradu Podsreda direktor družbe 
HESS, d.o.o. Bogdan Barbič in predsednik uprave družbe Kostak 
d.d. Miljenko Muha podpisala pogodbo za izvajanje glavnih 
gradbenih del za jezovno zgradbo Hidroelektrarne Brežice, v 
vrednosti 19,4 milijona evrov. 

Podjetje Kostak bo tako sodelovalo pri izgradnji že tretje hi-
droelektrarne v Posavju. Začeli smo s pripravljalnimi deli na HE 
Arto – Blanca leta 2005, nadaljevali z izvajanjem gradbenih 
del pri HE Krško in v tem času napredovali do glavnega izva-
jalca zahtevnega inženirskega objekta kot je gradnja jezovne 
zgradbe. Odgovorni vodja del tega projekta je Bojan Bajec v 
sodelovanju z gradbenima inženirjema Alešem Grmškom in 
Ivanom Radejem.

Predmet pogodbe je izvedba glavnih gradbenih del za jezovno 
zgradbo, ki je sestavljena iz prelivnih polj, strojnice, aneksa k 
strojnici, krilnih zidov ter natočne in iztočne rampe. Izvedena 
bodo dela na elektro in strojni gradbeni instalaciji, dela na 
izgradnji večnamenskega skladiščnega objekta in dela na rušitvi 
tesnilnih nasipov gradbene jame ter zunanjih ureditev na levem 

in desnem bregu reke Save. Na podlagi te pogodbe bo zgrajen 
tudi dostopni most čez potok Struga do HE Brežice. 

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po za-
konu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in 
vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. V hudi konkurenci domačih 
in tujih podjetij, ki so oddali ponudbe, je komerciala Sektorja 
gradenj pripravila popolno in najugodnejšo ponudbo.  Vrednost 
pogodbenih del znaša 19.427.670,06 evrov, kar predstavlja 
približno 17 % vrednosti celotnega energetskega dela izgradnje 
HE Brežice. Dela na jezovni zgradbi bodo potekala v času od 
novembra 2014 do julija 2017.

Kostak d.d. kot glavni konzorcijski partner ter RGP d.o.o., CGP, 
d.d. in Kolektor Koling d.o.o., ki nastopajo kot konzorcijski part-
nerji, smo izvajalci gradbenih del jezovne zgradbe HE Brežice. 
Za vse konzorcijske partnerje so dela pri izgradnji HE Brežice 
bistvenega pomena za nadaljnji strokovni in kadrovski razvoj. 
In kar je najpomembneje – ena največjih investicij v državi se 
nadaljuje po začrtanih planih. 

RADOVAN TKALEC
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Splošno-kadrovski 
sektor in odnosi 
z javnostmi
Odnos do zaposlenih
Za potrebe izvajanja vedno obsežnejših 
in vsebinsko zahtevnejših procesov dela, 
mora vsako podjetje ves čas zagotavljati 
ustrezno kadrovsko podporo. Število 
zaposlenih smo v podjetju Kostak v 
zadnjih letih povečali na 333, zaradi 
načrtovanih novih projektov pa se tudi v 
bodoče načrtuje dodatno zaposlovanje 
strokovnega kadra. Pri izboru novih 
sodelavcev je ključnega pomena njihova 
visoka strokovna usposobljenost, izkušn-
je ter pripravljenost oz. želja za delo.

Postopke zaposlovanja poskušamo 
maksimalno racionalizirati; poslužujemo 

se zaposlovanja in drugih načinov 
vključevanja v delovni proces, ki so sof-
inancirani z evropskimi sredstvi. Izvajamo 
različne programe, ki jih v okviru aktivne 
politike zaposlovanja razpisuje Zavod RS 
za zaposlovanje. V preteklem obdobju 
smo tako nove sodelavce zaposlovali po 
programih »Prvi izziv«, »Zaposli. me« ter 
»Usposabljanje na delovnem mestu«. 
Večina kandidatov, ki so bili vključeni v 
zgoraj naštete programe, je ostala del 
našega kolektiva vse do danes.

MATEJA FELICIJAN

Interne delavnice za zaposlene
V zadnjem obdobju podjetje Kostak daje 
vedno večji poudarek izvajanju internih 
delavnic za zaposlene. Tako smo v lan-
skem in letošnjem letu v okviru javnega 
razpisa Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije izvedli dva vsebinska 
sklopa delavnic, in sicer s področja ob-
vladovanja higiene na delovnem mestu 
ter s področja komunikacije in reševanja 
konfliktov na delovnem mestu.

Obe področji smo prepoznali kot zelo 
pomembna dejavnika zdravega in 
učinkovitega dela. Obvladovanje higiene 
je na rizičnih delovnih mestih osnova za 
ohranjanje fizičnega zdravja, medtem 
ko ustrezna komunikacija v delovnem 
okolju napoveduje dobre medsebojne 
odnose, ki so ključnega pomena za ust-
varjanje prijazne socialne klime ter za 
omejevanje stresa in z njim povezanega 
absentizma na delovnem mestu. Skupno 
so bile s strani službe varstva pri delu ter 

sanitarne inženirke izvedene 4 interne 
delavnice na temo obvladovanja higiene, 
in sicer na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, de-
javnosti ravnanja z odpadki ter na poko-
pališko-pogrebni dejavnosti. Prav tako so 
bile, v sodelovanju s klinično psiholog-
injo Alenko Kunej, izvedene 4 delavnice 
na temo učinkovite komunikacije in 

obvladovanja konfliktov na delovnem 
mestu, in sicer za vodstvene delavce, 
dve delavnici na Centru za ravnanje z 
odpadki Spodnji Stari Grad ter delavnica 
za zaposlene iz Sektorja gradenj. V ok-
viru istega projekta smo v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico Slovenije, OZ 
Posavje, konec leta 2013 izvedli še eno 
interno delavnico, kamor smo povabili 
naše vodje, in sicer je bila osrednja tema 
predstavitev različnih tehnik za aktivno 
blaženje stresa. Predavateljica nas je 
seznanila in nam tudi predstavila neka-
tere enostavne in učinkovite načine, s 
katerimi si lahko pomagamo blažiti 
simptome stresa.

Ugotovili smo, da je tak način prenosa 
znanja učinkovit in da so ga sodelavci 
dobro sprejeli, zato bomo tovrstne ak-
tivnosti izvajali tudi v bodoče.

MATEJA FELICIJAN
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Poudarki projekta Družini 
prijazno podjetje (DPP)
Projekt DPP je od začetka uvajanja v pod-
jetju Kostak d.d. pa do danes vedno bolj 
širil svoje okvirje in vsebinska področja. 
O ključnih dogodkih in informacijah s 
tega področja vas obveščamo tekoče, v 
okviru mesečnih novic, ki jih prejemate ob 
plačilnih listah.

Na tem mestu želimo še enkrat zapos-
lene opozoriti na ključne točke projekta 
v preteklem letu. Vsekakor je potrebno 
izpostaviti, da smo v letu 2013 sodelovali 
na različnih dogodkih oz. strokovnih 
srečanjih, kjer smo kot primer dobre 
prakse udeležencem predstavili kako 
omenjeni projekt razumemo, razvijamo 
in izvajamo v našem podjetju. Prav tako 
smo v strokovni reviji Human Resource 
Management (revija za ravnanje s 
človeškimi viri) novembra 2013 objavili 
obsežen članek z naslovom »Skrb za 

duševno zdravje zaposlenih«, kjer je 
bila osrednja tema predstavitev ukrepa 
anonimnega psihološkega svetovanja, 
ki ga naše podjetje brezplačno omogoča 
vsem zaposlenim oz. njihovim družinskim 
članom.

Večjega pomena za zaposlene je bilo tudi 
sprejetje internega Pravilnika o ukrepih 
Družini prijazno podjetje, s katerim smo 
formalizirali vseh 20 ukrepov, ki jih pod-
jetje izvaja z namenom lažjega usklaje-
vanja poklicnega in zasebnega življenja 
naših sodelavcev. Pravilnik natančno 
opredeljuje protokol izvajanja vsakega 
posameznega ukrepa ter navaja odgov-
orne osebe oz. nosilce izvajanja ukrepa. 
Z vsebino pravilnika ste bili seznanjeni 
preko oglasnih desk, objavljen je tudi na 
intranetu ter dostopen vsem na vpogled 
v kadrovski službi.

Za boljše poznavanje in razumevanje 
posameznih ukrepov, ki so zaposlenim 
na voljo za lažje usklajevanje poklica in 
družine, smo v letošnjem letu pripravili 
kratko brošuro, kjer so izčrpno predstavl-
jeni vsi ukrepi DPP. Brošuro ste prejeli ob 
plačilni listi v mesecu aprilu 2014.

V kolikor ocenjujete, da bi potrebova-
li ali želeli več informacij s področja 
ukrepov DPP, se lahko kadarkoli ogla-
site v kadrovski službi, kjer vam bomo 
poskušali odgovoriti na vaša vprašanja 
s tega področja in vam tudi svetovali 
glede koriščenja posameznih ukrepov. 
Vsekakor bomo veseli tudi vaših pobud 
in novih idej za nadgradnjo oz. stalno 
rast kulture družini prijaznega podjetja v 
družbi Kostak d.d.

MATEJA FELICIJAN

Nezgode pri delu in »srečni« dogodki

Lansko leto smo v službi VZD evidentirali 
doslej najmanjše število nezgod pri delu. 
Zabeležili smo 7 poškodb pri delu. Vsaka 
delovna nezgoda se obravnava ter zapi-
suje v obrazec OB-61 (Interno poročilo 
in raziskava poškodbe), kjer analiziramo 
nastalo stanje s poškodovancem in 
njegovim vodjem. Prav tako se je vsako 
nezgodo pri delu prijavilo na Inšpektorat 
za delo, s kopijo obrazca ER-8. Vseh 7 
nezgod je bilo lažjih, vzroki so bili lažje 

vreznine, udarci in padci. Koordinator 
za VZD in PV pri rednem usposabljanju 
zaposlenih vseskozi opozarja na vzroke 
poškodb in v poduk navaja praktične 
pretekle primere ter na ta način vse 
zaposlene redno osvešča in poučuje o 
varnem in zdravem delu.

Služba VZD v letu 2013 ni evidentirala 
»srečnih« dogodkov. Namen teh prijav 
je, da se »srečni« dogodek analizira, s 

ciljem prepoznavanja pomanjkljivosti 
izvedbe posameznih del in potrebnih 
izboljšav z vidika zagotavljanja varnosti. 
Obrazec OB-108 je dostopen vsakemu 
zaposlenemu na portalu družbe Kostak 
d.d. oziroma v službi VZD, zato poziva-
mo vse sodelavce, da prijavljate primere 
»srečnih« dogodkov in s tem morda tudi 
preprečite kakšno lažjo ali težjo nezgodo. 

SANDRA ZUPAN
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Razgovori z zaposlenimi
Pomemben cilj službe VZD je tudi zman-
jšanje bolniškega staleža, predvsem krat-
kotrajnih bolniških odsotnosti. Aktivnosti, 
ki smo ju zapisali v Cilje in programe 
službe VZD, sta razgovor delavca z vodjem 
po dolgotrajni zaključeni bolniški odsot-
nosti in razgovor delavca z vodjem po 
ponavljajočih se kratkotrajnih bolniških 
odsotnostih. Za analizo teh razgovorov 
imamo pripravljene tudi ISO obrazce, na 
podlagi katerih se vodi razgovor z delav-
cem. Obrazec za razgovor po dolgotrajni 
zaključeni bolniški (OB-241) opredeljuje 
bolniško nad 6 mesecev ali porodniški 
dopust. Pri razgovoru se navede vzrok 
dolgotrajne odsotnosti, zdravstveno 
stanje in počutje ob vrnitvi na delovno 
mesto ter načrt ponovnega vključevanja 
v delovni proces. Obrazec za razgovor ob 

ponavljajočih se kratkotrajnih bolniških 
odsotnostih (OB-240) pa analizira vzroke, 
zdravstveno počutje, predloge izboljšanja 
zdravja delavca ter predloge delodajalca 
za zmanjšanje odsotnosti. Pri tovrstnih 
razgovorih vedno sodelujejo: delavec, 

vodja oz. mentor, koordinator VZD in PV 
ter kadrovik. S tem želimo vzpostaviti 
bolj oseben odnos do zaposlenega, ki se 
sooča z različnimi zdravstvenimi zadržki 
za delo.

SANDRA ZUPAN

Promocija zdravja na delovnem mestu
V okviru projekta Čili za delo ima služba 
VZD v svojih ciljih vključeno tudi izvedbo 
promocije zdravja na delovnem mestu. 
Po zakonu mora vsak delodajalec za-
gotavljati promocijo zdravja delavcu v 
svojem delovnem okolju, zato smo tudi 
v družbi Kostak d.d. sprejeli Program 
izvajanja promocije zdravja. V programu 
so opredeljene aktivnosti, katerih cilj je 
osveščanje zaposlenih o zdravem in var-
nem delu, o zdravi prehrani na delovnem 
mestu in sicer, osveščanje zaposlenih o 
rabi psihoaktivnih substanc med de-
lom in o higieni na delovnem mestu ter 
spremljanju bolniškega staleža in odsot-
nosti z dela zaradi bolniških.

V mesečnih novicah za zaposlene, ki jih 
prejme vsak sodelavec ob plačilni listi, 
občasno služba VZD osvešča zaposlene 
o določenih ukrepih za boljše zdravje in 
življenjski slog. S takšno promocijo zdrav-
ja se omogoča vsakemu posamezniku, da 
poveča nadzor nad lastnim zdravjem, ga 
ohranja in krepi ter posledično skrbi za 
optimalno storilnost na delovnem mestu.

Ob analizi letnega poročila pooblaščen-
ega zdravnika medicine dela smo ugoto-
vili, da je potrebno zmanjšati predvsem 

kratkotrajne bolniške odsotnosti, v zvezi 
s čim je podjetje sprejelo naslednje 
ukrepe: izvedla se je delavnica »Aktivno 
blaženje stresa«, v sodelovanju s klinično 
psihologinjo in promotorko za novejše 
metode izboljševanja duševnega stanja, 
rekreacija zaposlenih (telovadba, košarka, 
badminton, fitnes, organizirano skupins-
ko smučanje in pohodi …) v sodelovanju s 
ŠD Žlapovec, izvajanje rednega cepljenja 
(KME, TIFUS, HEPA AB) v Sektorju komu-
nale, redno in preventivno preverjanje 
psihoaktivnih substanc – alkohola, razna 
notranja usposabljanja ter usposabljanja 
v sodelovanju z zunanjimi izvajalci (delo 
na višini in delo v globini ter reševanje v 
primeru nezgode, higiena na delovnem 
mestu, hrup na delovnem mestu …).

Od teh ukrepov pričakujemo zmanjšanje 
zdravstvenih omejitev, boljšo motivira-
nost za delo, večjo učinkovitost in sto-
rilnost, pa tudi nižje stroške zdravljenja 
in reševanja morebitnih odškodninskih 
zahtevkov.

Dobri temelji zdravega življenja se ob-
likujejo pri posamezniku. Vendar se tu 
ne končajo. Odgovornost in dolžnost 
slehernega delovnega okolja sta, da uvidi 

lastno vlogo na tem področju, jo razvija 
in dopolnjuje ter s tem čim bolj prispe-
va k vsesplošnemu zdravju in dobremu 
počutju zaposlenih.

SANDRA ZUPAN
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Počitniške kapacitete podjetja

Zaposlenim so za letovanje v poletnih 
mesecih na voljo počitniške kapacitete 
v lasti podjetja na treh lokacijah. Cene 
za najem ponujenih objektov so iz-
jemno ugodne in dostopne vsakomur. 
Povpraševanje je zelo veliko, še posebno 
v času letovalne sezone, zato za raz-
porejanje poskrbi komisija, ki odloči na 
podlagi internega pravilnika.

NEREZINE –  POČ ITNIŠKO 
NASELJE BUČANJE

Naše podjetje je lastnik dveh hišic, števil-
ka 650 in 701. Hišice so locirane ob borovi 
senci, z nadkrito teraso in žarom. Pred 
letovanjem smo uredili nujna vzdrževalna 
dela. V jeseni sledi obnovitev lesenega 
nadstreška in zamenjava žlebov, ker jih 
je močno načel čas. V naselju je poleg 
prelepe plaže na voljo tudi: trgovina, bar, 
športna igrišča za mini golf, tenis, nam-
izni tenis, balinanje, odbojko na mivki, 
klasično odbojko in košarko, igrišče s 
tridesetimi napravami za otroke, odprti 
bazen z morsko vodo, nudistična plaža 

in druga urejena kopališča. Termini so 
zasedeni vse od meseca aprila do konca 
meseca septembra.

DUGA UVALA
Druga možnost dopustovanja za naše 
zaposlene je Duga Uvala, locirana na 
Hrvaškem, v Istri, malo stran od Pulja. 
Naselje z apartmaji in hotelom je odmak-
njeno od vsakodnevne gneče. Obala se 
strmo spusti v morje, vmes so skale, plaža 
gleda proti odprtemu morju. Z balkona 
našega apartmaja se razprostira lep raz-
gled na bližnje otoke. Žal imamo občutek, 

da se je razvoj turizma v tem kraju zaus-
tavil, saj je vse več zapuščenih objektov.

KAMP LUCIJA, PORTOROŽ 
Komisija je predlagala, da se prikolica 
v Vrsarju, zaradi prevelikih stroškov in 
premalega obiska zaposlenih, umakne 
iz obstoječe lokacije. Po dosedanjih 
raziskavah so nam odgovorni v kampih 
na Hrvaškem zaupali, da ne sklepajo več 
pogodb za najem s pravnimi osebami, 
ker jim tako veleva zakonodaja. Poiskali 
smo najbolj optimalno možnost, in sicer v 
kampu Lucija, Portorož. Lokacija je rezer-
virana za leto dni. Dosedanji letovalci 
so lokacijo pohvalili in bili nad njo na-
vdušeni. Ponujenih je obilo vznemirljivih 
doživetij na številnih kolesarskih in peš 
poteh. Letos so pri postavitvi prikolice 
fantom solidarno pomagala tudi dekleta 
iz Splošno kadrovskega sektorja. Lotile 
smo se generalnega čiščenja.

MOJCA BRINOVEC

Ozaveščanje mladih
Na Kostaku že več kot deset let pridno 
sodelujemo s šolami, se tako skupaj 
soočamo z načeli ohranjanja okolja 
in s podobno okoljsko problematiko. 
Ponujamo svoje programe in druge 
možnosti sodelovanja, medtem ko nas 
mentorji okoljskih aktivnosti na šoli radi 
pokličejo za pomoč pri naravoslovnih 
dnevih in osveščanju na sploh. Sodelujejo 
osnovne in srednje šole, kakor tudi vrtci v 
Občini Krško, priključimo pa tudi osnovno 
šolo iz Kostanjevice na Krki.

Omogočamo oglede Centra za ravnanje 
z odpadki na lokaciji Spodnji Stari Grad, 
kjer učenci spoznavajo potek ločevanja 
odpadkov in pripravo za nadaljnjo pre-
delavo. Na centru si ogledajo še kompo-
starno, ravnanje z gradbenimi, kosovnimi, 
nevarnimi, elektronskimi odpadki ipd. V 
sklopu delavnic na temo racionalne rabe 
vode si ogledamo črpališča in vodohrane 
v okolici, preverimo kakovost in us-
treznost voda. Na voljo so ogledi komu-
nalnih čistilnih naprav. Lokaciji za ogled 
sta največkrat v Brestanici in Kostanjevici 
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na Krki. Otroci v šolah radi zbirajo odpadni papir saj zanj pre-
jmejo plačilo, s katerim si zagotovijo pestrejše programe v šolah 
in izlete. Zbirajo pa tudi baterije in plastične pokrovčke.

Otroci so s svojimi svežimi idejami, inovativnostjo in drugačnim, 
sodobnejšim pogledom na svet zelo pomemben člen v razvoju, 

nam pa dajo dodaten zagon. Trudimo se biti dober zgled, zato 
izvajamo programe s ciljem ozaveščanja, informiranja, sveto-
vanja in posredovanja znanja vsem generacijam o tem, kaj lahko 
naredimo sami za varstvo okolja in ohranjanje narave.

MOJCA BRINOVEC

Tradicionalni projekt Eko tržnica
Na zadnjem srečanju z učitelji in ravnatelji smo določili de-
lovno skupino, da dogovori skupni projekt EKO TRŽNICA v letu 
2015. Po predhodnih medsebojnih dogovorih je bilo ugotoviti, 
da je urnik ob koncu leta zelo natrpan, vendar je bila sprejeta 
odločitev, da kljub vsemu izvedemo tržnico ob koncu meseca 
maja ali v začetku junija 2015. Še isti mesec je dogovorjen tudi 
»eko« izlet z otroki, ki bodo sodelovali.

Predlagali smo, da bi bila tematika programa usmerjena samo 
na odpadke - od nastanka do ponovne uporabe. Ob prodaji 
ali predstavitvi, razstavi ipd. so priporočene tudi delavnice, v 
katerih bodo lahko sodelovali obiskovalci. Ob izkazanem izdelku 

bodo vključeni v srečelov. Za sestavo programa in delavnic ima-
mo še nekaj časa, vi pa boste o projektu pravočasno obveščeni.

Tisti, ki obiskujete eko tržnico, veste, da so se otroci na tržnicah 
vedno izkazali z vsemogočimi idejami za izdelavo okraskov in 
drugih predmetov iz naravnih materialov. Zanimivo je opazovati 
ustvarjalnost otrok, njihovo kreativnost in raznolikost idej na 
temo varovanja okolja. Kot so se sami radi pohvalili, so veliko 
prodali in si prislužili nagrad za svoj trud.

MOJCA BRINOVEC

Novoletna okrasitev december 
2014 bo nastala s pomočjo otrok
Letos je v načrtu projekt krasitve starega mestnega jedra v 
Krškem s pomočjo ustvarjanja otrok – okraski iz odpadnih 
materialov za zimsko eko pravljico. Novoletna jelka iz plastenk 
je ena izmed najbolj zanimivih idej. Projekt je predlagala Občina 
Krško. V okviru obnove Dalmatinove ulice so urejena parkirišča, 
pešpoti, zelene površine, parkirišča, ureja pa se tudi Zaton, kjer 

je načrtovano tlakovano območje, fontane, javna razsvetljava 
ter hortikulturna ureditev. Na obnovljenem prostoru bi okrasili 
jelko iz visoke jeklene konstrukcije s pomočjo plastenk. Več o 
tem pa v decembru.

MOJCA BRINOVEC
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Aktualno na 
komunali
Novosti na 
plinskem omrežju
V sklopu izvajanja tehničnih nalog upravljanja z omrežji za dis-
tribucijo plina od konca leta 2008 upravljamo omrežja, izvajamo 
aktivacije novo izvedenih plinovodnih instalacij pri odjemalcih, 
izvedbe intervencijskih posegov, zamenjave plinomerov … V teku 
so dogovori o podaljšanju pogodbe o izvajanju tehničnih nalog 
za naslednje 3-letno obdobje. V letu 2014 je predvidena širitev 
plinskega omrežja. V mesecu juliju se začenjajo dela izgradnje 
novega omrežja na območju naselja Veniše. Slika – iz biltena 
za 60 let

DARKO STIPIČ

Male komunalne čistilne naprave
STORITEV PREVZEMA IN 
RAVNANJA Z BLATOM

Nenadzorovano praznjenje greznic in 
MKČN skladno z določili veljavne za-
konodaje ni več mogoče. Vsebino greznic 
in MKČN mora izvajalec odvažati skladno 
s Programom praznjenja greznic in MKČN, 
ki ga spremlja Ministrstvo za kmetijst-
vo in okolje. V družbi Kostak d.d. smo 
začeli dosledno spoštovati obveznost 
praznjenja greznic skladno z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne, s 1. 7. 2013. Prevzem 
moramo zagotoviti enkrat na tri leta.

Obračunska osnova za posamezno 
odjemno mesto je m3 dobavljene pitne 
vode. Za območja brez javnega vodovo-
da je obračunska osnova število stalno 
prijavljenih stanovalcev na posamez-
nem odjemnem mestu, ob upoštevanju 
normirane porabe pitne vode, ki znaša 
0,15 m3 na osebo na dan.
Odpadne vode in greznične gošče 
vsebujejo veliko različnih spojin (pred-
vsem ogljikove, dušikove in mnogo 

mikroorganizmov), ki jih odvažamo na 
čistilno napravo Vipap, kjer se ustrezno 
obdelajo in razgradijo. Malomarno izlitje 
v okolje lahko povzroča onesnaženje vi-
rov pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni, 
evtofikacijo (cvetenje) voda …

IZJEME SO DOVOLJENE

Zakonodaja dopušča, da se greznične 
gošče ali blato iz MKČN iz gospodinjstva 

lahko zmeša z gnojnico iz kmetijstva. 
Na družbo KOSTAK d.d. so uporabniki 
vložili več kot 600 vlog za oprostitev 
plačila storitve, saj izpolnjujejo zakonsko 
določene pogoje (ustrezno število glav 
živine, ustrezna površina za uporabo 
gnojevke,. …). 

Naj misel na zaščito vodnih virov in 
čistejše okolje ter posledično na lastno 
zdravje, vpliva na odločitev o prijazne-
jšem ravnanju z odpadnimi vodami.
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VGRADNJA MALIH 
KOMUNALNIH Č ISTILNIH 
NAPRAV (MKČN ) 

V zadnjih letih se aktivno rešuje področje 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na 
gosteje poseljenih območjih se gradijo 
kanalizacijski sistemi s komunalnimi 
čistilnimi napravami. Področja brez javne 
kanalizacije pa bo potrebno najkasneje 
do konca leta 2017 vgraditi male komu-
nalne čistilne naprave (MKČN) ozirom 
odvajanje urediti z vgradnjo nepretočne 
greznice (zaprt sistem).

SVETOVANJE GLEDE 
NAKUPA, VGRADNJE IN 
VZDRŽEVANJA MKČN

Priporočljivo je, da se pred nakupom do-
bro informirate o delovanju, obratovanju 
in vzdrževanju MKČN ter izbiro prila-
godite svojim potrebam. Za pomoč pri 
odločitvi vam lahko svetujejo strokovno 
usposobljeni sodelavci enote odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda. Izdelamo vam 
lahko ponudbo, dobavimo in vgradimo 
MKČN ter izvedemo zagon. Po določilih 
zakonodaje na obdobje treh let opravl-
jamo nadzor nad obratovanjem MKČN 
Prodajni program trgovine v družbi Kostak 
nudi MKČN priznanih proizvajalcev, z vso 

ustrezno dokumentacijo. Razstavljene si 
lahko tudi ogledate na našem dvorišču.
Že od leta 2008 Občina Krško subven-
cionira nakup in izgradnjo MKČN, zato 
trend povečanega povpraševanja ni 
presenetljiv. Sofinancirajo se tudi indi-
vidualni hišni priključki na kanalizacijski 
sistem. Občina Kostanjevica na Krki je 
s subvencioniranjem pričela z letom 
2010. Za več aktualnih informacij glede 
subvencioniranja se na območju občine 
Krško obrnite na Center za podjetništvo 
in turizem Krško, kamor se oddajo tudi 
vloge. Za območje Kostanjevice na Krki pa 
na Občino Kostanjevica na Krki.

ŠPELA ARH MARINČIČ

Uskladitev cen z veljavno zakonodajo
Cene oziroma tarife, ki so bile oblikovane 
pri sklenjenih koncesijskih pogodbah, 
niso vključevale stroška amortizacije in 
so bile nespremenjene vrsto let.

V skladu z Uredbo o metodologiji za ob-
likovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
je potrebno oblikovati enotne cene za 
izvajanje storitev gospodarskih javnih 
služb individualne rabe, to je oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda ter zbiranja in 
obdelave odpadkov.

Na računu za komunalne storitve se 
morajo cene ločeno prikazovati kot: 

 ♦ omrežnine oziroma cene javne 
in?astrukture posamezne dejavnosti 
in 

 ♦ cene izvajanja storitev.

Omrežnina na dejavnosti ter oskrbe s pit-
no vodo in odvajanja čiščenja komunalne 
odpadne vode se določi na letni ravni in 
se obračunava glede na zmogljivost prikl-
jučkov, določenih s premerom vodomera. 
Enota količine storitve je izražena v EUR/
vodomer. Cena javne in?astrukture na 
dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov 
se obračunava glede na količino odpad-
kov po posamezni velikosti posode, cena 
pa je izražena v kilogramih.

Omrežnina vključuje: stroške amortizaci-
je ali najema osnovnih sredstev in naprav, 
ki so javna in?astruktura, stroške zavaro-
vanja in?astrukture javne službe, stroške 
odškodnin, ki vključujejo odškodnine za 
služnost, povzročeno škodo, povezano z 
gradnjo, obnovo in vzdrževanjem in?a-
strukture javne službe, stroške obnove 
in vzdrževanja v obsegu nalog izvajalca 
javne službe, stroške nadomestil za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejav-
nosti ter ostale stroške.

Cena izvajanja storitve je del cene, ki 
vključuje stroške opravljanja storitev 
posamezne javne službe. Izračuna se 

tako, da se stroški opravljanja storitev 
posamezne javne službe delijo s količino 
opravljenih storitev oziroma s prostorni-
no posod, namenjenih zbiranju mešanih 
komunalnih odpadkov.

Pomembno je poudariti, da z dnem 
uskladitve cen skladno z Uredbo druž-
ba KOSTAK d.d. ostaja na istem obsegu 
prihodkov, pri čemer bodo uporabniki 
nepridobitne dejavnosti (gospodinjstva) 
zaradi metodologije enotnih cen plačevali 
enake cene kot uporabniki pridobitne 
dejavnosti (gospodarstvo). Do vključno 
meseca marca pa so bile v veljali difer-
encirane cene, pri čemer so gospodarski 
subjekti plačevali od 72 do 115 % višje 
cene kot gospodinjstva.

Cenovna prilagoditev metodologiji 
eno  tnih cen za gospodinjstva dejansko 
pomeni povišanje zneska položnice za 
komunalne storitve, na katero pa družba 
KOSTAK d.d. kot izvajalec javne službe 
ne more vplivati. Na območju občine 
Kostanjevica na Krki so novo oblikovane 
cene v veljavi od meseca aprila 2014. 
Za območje občine Krško pa jih bomo 
oblikovali predvidoma z mesecem jan-
uarjem 2015.

DARJA MODIC
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Projek hidravlične 
izboljšave vodovodnega 
sistema 
S projektom Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na območ-
ju Posavja bo v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki rekonstruiranih in 
delno na novo zgrajenih skoraj 36 km 
vodovodnega sistema. Glavni cilj projekta 
je vzpostavitev celovitega sistema oskrbe 
s pitno vodo ter hidravlično izboljšanje 
obstoječih vodovodnih sistemov, zag-
otovitev varne in boljše oskrbe s pitno 
vodo in povečanje števila prebivalcev, 
oskrbovanih iz vodovodnih sistemov.

Projekt poleg rekonstrukcije zajema tudi 
novogradnjo, kar pomeni, da bomo v pri-
hodnje tiste dele občine, kjer kakovostnih 

vodnih virov primanjkuje, lahko os-
krbovali s centralnega sistema Krško, ki 
bo po novem povezan s Podbočjem, 
Kostanjevico, Senovim oziroma s kraji, kjer 
naravnih pitnih virov občasno ni dovolj. 
V občini Krško bo zgrajenih 14 odsekov, 
ki bodo med seboj povezali obstoječe 
vodovodne sisteme, zgrajeni bodo tudi 
novi odseki cevovodov ter vodohrani in 
prečrpavališča; med njimi vodohran Gora, 
Dobrova, Ravni in prečrpališče Ladna. V 
Občini Kostanjevica na Krki pa hidravlična 
izboljšava zajema 5 odsekov cevovodov.

ŠPELA ARH MARINČIČ

Za kakovost pitne vode 
smo odgovorni vsi

Za zagotavljanje potreb po pitni vodi na 
območju občin Krško in Kostanjevica na 
Krki načrpamo letno skoraj 2 milijona m3 
vode, ki jo zagotavljamo iz 12 vodnih virov. 
S pitno vodo na območju obeh občin os-
krbujemo skupaj okoli 25.500 prebivalcev.

Naša prioritetna naloga je nemotena 

oskrba uporabnikov z zdravstveno us-
trezno pitno vodo v zadostnih količinah. 
S tem namenom zelo aktivno spremlja-
mo stanje na sistemih za oskrbo s pitno 
vodo. Tam, kjer je voda v surovem stanju 
neprimerna za takojšnjo uporabo, jo pri-
pravljamo s kloriranjem in ultrafiltracijo, 
ki uničita ter iz vode odstranita škodljive 
mikroorganizme in motnost.

Podzemna voda je dolgoročno gleda-
no najbolj kakovosten in zanesljiv vir 
pitne vode, ki ga je potrebno varovati 
in ohranjati. V zadnjem obdobju pri 
nadzoru kakovosti pitne vode vodovoda 
Krško beležimo povišane koncentracije 
nitratov na vodnih virih Krškega polja. Na 
povišane koncentracije vpliva predvsem 
neustrezno gnojenje kmetijskih površin. V 
vodovodnem omrežju Krško so koncen-
tracije nižje kot na samem vodnem viru, 
ker se za oskrbo črpa tudi voda iz vrtin 
v Rorah. V družbi KOSTAK d.d. izvajamo 
aktivnosti ozaveščanje uporabnikov pitne 

vode, zato vas pozivamo, da o vsakem 
ravnanju, za katerega menite, da je ško-
dljivo okolju oziroma ogroža kakovost vira 
pitne vode, obvestite Inšpektorat RS za 
kmetijstvo in okolje, OE Novo mesto, na 
telefonsko številko 07 394 24 40.

Nadzor zdravstvene ustreznosti pitne 
vode izvajamo s strokovno usposoblje-
no ekipo v sodelovanju z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, 
enota Novo mesto. Skladno s Pravilnikom 
in HACCP sistemom se voda nadzoruje 
od vodnih virov pa vse do pipe uporab-
nikov. Nadzor nad večjimi prečrpališči 
in vodohrani izvajamo s telemetrijo, za 
ostale objekte in omrežja pa opravljamo 
terenske preglede.

Za kakovost pitne vode smo odgovorni 
vsi, zato ravnajmo skrbno in odgovorno.

ŠPELA ARH MARINČIČ IN NINA 
LESKOVAR
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IFAT 2014
Zaposleni iz Sektorja komunala smo se 9. in 10. 5. 2014 udeležili 
dvodnevne strokovne ekskurzije.

IFAT je največji mednarodni sejem na področju upravljanja s 
pitno vodo, odpadno vodo, odpadki, surovinami in ekologijo, 
ki je organiziran vsaki dve leti v Münchnu. Na sejmu, ki obsega 
kar 230.000 m2, se je letos predstavilo 3081 razstavljavcev iz 
59 držav, tudi iz Slovenije.

Gre za enega vodilnih sejmov za področje komunalnih dejavno-
sti in ekologije, kjer so prikazane najnovejše rešitve - inovacije, 
nove tehnologije in dosežki. Udeleženci smo bili ob ogledu 
navdušeni nad razvojem stroke.

Po sejmu smo se odpravili v Salzburg, kjer smo se sprehodili 
skozi staro mestno jedro, si ogledali rudnik soli ter uživali v 
lepotah Kraljevega jezera (Königsee).

NINA LESKOVAR

Ravnanje z odpadki 
Center za ravnanje Spodnji Stari Grad ima po novem okrajšavo 
CRO Spodnji Stari Grad. Na CRO potekajo trenutno gradbena 
dela, v izgradnji je objekt kompostarne, ki bo zaključen do konca 
septembra 2014, ko se bo pričelo s šest-mesečnim poskusnim 
obratovanjem. Predelava biorazgradljivih odpadkov v kompost 
bo potekala v zaprtem prostoru, v sklopu objekta za komposti-
ranje bo tudi biološki filter.

Sortirna linija, katere otvoritev je bila v mesecu avgustu 2012, 

je bila sprva namenjena le za mehansko biološko obdelavo 
mešanih komunalnih odpadkov. V letošnjem letu pa smo na 
njej začeli intenzivno sortirati tudi ločeno zbrano embalažo 
(plastična, kovinska in sestavljena embalaža).

Nova sortirna linija omogoča sortiranje mešane embalaže, zato 
smo lahko v občini Krško in Kostanjevica na Krki spremenili 
način zbiranja na zbiralnicah. Prej je bilo potrebno v posodo 
z rumenim pokrovom oddajati samo plastično embalažo, v 
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posodo z modrim pokrovom pa le kov-
insko in sestavljeno embalažo (tetrapak). 
Tako smo lahko sistem zbiranja na zbi-
ralnicah še poenostavili. V posodah z 
rumenimi in modrimi pokrovom se sedaj 
lahko oddaja vso plastično, kovinsko in 
sestavljeno embalažo skupaj.

Posode na zbiralnicah smo opremili z na 
novo oblikovanimi nalepkami, ki so precej 
bolj opazne od njihovih ‘’predhodnic’’. 
Oblikovala jih je naša zaposlena Mateja 
Bogovič. Pri nalepkah je upoštevana tudi 
novost, da se sedaj na zbiralnicah ločuje 

odpadke na tri ?akcije odpadkov in ne 
več na štiri.

V začetku se je obdelovalo le ločeno 
zbrano embalažo z občine Krško ter 
Kostanjevica na Krki, sedaj pa se sortira 
embalaža tudi iz drugih občin v Sloveniji.

Zaradi povečane količine mešanih 
komunalnih odpadkov (na mehansko 
obdelavo jih vozimo tudi iz občin Piran 
ter Logatec, dostavljajo nam jih iz sosed-
nje občine Sevnica) in mešane embalaže, 
smo zaposlili dodatno število delavcev 

in tako pričeli s sortiranjem odpadkov v 
dveh izmenah.

Gre za prvo tovrstno sortirno linijo v 
Sloveniji. Uporabljena je sodobna teh-
nologija, ki je že preverjena v zahodni 
Evropi. Omogoča avtomatsko sortiranje s 
pomočjo velikega krožnega sita, magnet-
nih in indukcijskih ločevalnikov, sesalcev, 
balističnih ločevalnikov ter optičnega au-
to-sorta in mnogih drugih komponent.

ZORAN OMERZU

Obnova 
tržnice
V sklopu koncesijske pogodbe upravlja-
mo tudi z objektom Tržnice Krško, ki je 
bila zgrajena leta 1984. Od takrat se je 
zamenjalo veliko lastnikov, najemnikov 
in prodajalcev. Trenutno na tržnici stalno 
obratujejo naslednji lokali: Čevljarstvo, 
Cvetličarna Irena, Mesnica Marolt, Bar 
Sonček, Mesnica Mlakar, Bar M, Prodaja 
sadja in zelenjave, Perutnina Ptuj, Dada 
bar in Zavarovalnica AdriaticSlovenika. 
Ob sobotah poteka tudi prodaja domačih 
pridelkov in izdelkov iz okoliških kmetij 
ter prodaja tekstila in suhe robe.

Da bi razširili ponudbo domačih pridelkov 

in izdelkov, se je Občina Krško vključila 
v projekt »Posavska špajza«, s katerim 
bodo omogočili prodajo na večjih proda-
jnih površinah. V ta namen se ureja nova 
podoba Tržnice Krško, ki bo v prvih fazah 
opazna v obliki nove strehe in ureditve 
novih dostopov do Tržnice. Omenjena 

dela so že v polnem teku, zato so dostopi 
malo oteženi (gradbiščne ograje), ven-
dar vsi lokali znotraj tržnice normalno 
obratujejo. Prenova tržnice bo končana 
letos jeseni.

MANUELA ŠKODA
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Avtostrojni 
park
V prvi polovici leta 2014 smo uspeli po-
sodobiti vozni park na enoti Vodovod in 
Sektorju gradnenj. Skupaj smo nabavili 
šest vozil. Pet vozil je Renaultovih: Kangoo 
Express štirikrat in eden Clio serviser 1,2 
ter Fiat Panda 4x4. Vozila sicer niso nova, 
so pa novejša od vozil, ki smo jih izločili. 
Za nemoteno izvajanje programa prazn-
jenja smo v družbi Kostak d.d. z aprilom 
2014 »bogatejši« za novo vozilo, Renault 
Cappellotto. Vozilo se od svojega pred-
hodnika razlikuje predvsem po tem, da 
omogoča hitrejšo, bolj učinkovito ter okolju 
prijaznejšo izvedbo storitve prevzema in 
ravnanja z blatom.
Voznikom želimo obilo uspešne vožnje.

JUSTIN PACEK

Služba za 
kakovost
Sistemi vodenja 
V družbi Kostak se zavedamo kaj stranke (uporabniki naših 
storitev), poslovni partnerji, lastniki in (družbeno) okolje od nas 
zahtevajo in pričakujejo, zato se trudimo, da s sistemi vodenja 
zagotavljamo učinkovito upravljanje poslovnih procesov s cil-
jem zagotavljanja pričakovane kakovosti naših storitev.

Letos smo že 8. leto zapored uspešno opravili presojo našega 
obstoječega sistema vodenja, v okviru katere so presojevalci 
podali svoja priporočila. Septembra 2013 pa je bila izvedena 
notranja presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah stan-
dardov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAH 18001:2007, 
ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001:2005 ter po zahtevah predpisa 
10 CFR 50, Dodatek B.

Trenutno smo v fazi prilagajanja in nadgrajevanja sistema 
upravljanja varovanja informacij v skladu z zahtevami nove 
izdaje standarda ISO 27001:2013. Posledično bomo prenovili 
sistemsko dokumentacijo, tako politike kot poslovnike varo-
vanja informacij.

V prihodnjem letu nas čaka ponovna presoja s strani NEK, 
kjer bodo presojevalci preverjali izpolnjevanje pogojev za 

vzdrževanje statusa odobrenega dobavitelja v NEK za področje 
izvajanja gradbenih storitev.

Konec naslednjega leta (predvidoma septembra 2015) prihaja 
nova izdaja standarda 9001:2015, ki bo nadomestila verzijo 
iz leta 2008. V začetku leta 2015 pa pričakujemo tretjo izda-
jo standarda sistemov vodenja ISO 14001 - sistem ravnanja 
z okoljem. Novi izdaji standarda bosta vsebovali kar nekaj 
novih zahtev in sprememb, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu 
razvoju sistema vodenja družbe Kostak kot tudi k uspešnosti 
poslovanja.

Ker bo v prihodnosti prišlo do kar nekaj sprememb sistemske 
dokumentacije, vas obveščamo, da se vse aktualne verzije 
dokumentov nahajajo na portalu sistema vodenja na naši in-
tranetni strani. O novih izdajah sistemske dokumentacije vas 
bomo sprotno obveščali.

TEJA LAVRENČIČ
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Aktualno na gradnjah
Pripravljalna dela za HE 
Brežice (LOT A1) 
Za potrebe izgradnje jezovne zgradbe se v okviru pripravljalnih 
del izvajajo gradbena dela, ki obsegajo izvedbo gradbiščne 
in?astrukture (predhodna rušitev objekta klavnice, gradbiščni 
platoji, ceste, dostopi, oskrba z vodo, električno energijo, kanal-
izacijo..), zatesnjeno gradbeno jamo v strugi reke Save, obtočni 
kanal na desnem bregu za začasno preusmeritev reke Save v 
času jezovne zgradbe, zaščito brežine levega brega struge reke 
Save in obstoječega mostnega opornika jeklenega mostu  ter 
začasno zaščito avtoceste pred vplivi dviga gladine zaradi vpliva 
gradbene jame ob morebitnih poplavah Save.

Gradbena dela, ki jih izvaja glavni izvajalec del Konzorcij RGP/
KOSTAK/CGP, so se pričela januarja 2014 (rušitev klavnice 
Agraria) oz. marca 2014 (vsa ostala dela). Družba Kostak d.d. 
je kot konzorcijski partner izvedla skoraj tretjino vseh del in jih 
v mesecu juniju 2014 zaključila. Dela, ki jih je izvedla družba 
Kostak d.d. s svojimi podizvajalci, bodo za večno zapisana v 
zgodovino, saj smo za več kot dve leti naravni tok reke Save 
preusmerili skozi novo izvedeni obtočni kanal. Foto: skica 
jezovne zgradbe

ALEŠ GRMŠEK
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Razvojni inštitut 
ZEL-EN (1. faza) 
V poslovni coni Vrbina se je septembra 2013 pričela izgradnja razvojnega 
inštituta ZEL-EN, katerega glavni izvajalec del za vsa gradbena, obrtniška 
in elektro instalacijska dela, je bila družba Kostak d.d. Kljub izvedbi del v 
zimskem času, so vsa dela potekala nemoteno, tako da je 5. junija 2014 
razvojni inštitut ZEL-EN tudi uradno odprl svoja vrata. Prva faza izgradnje 
objekta neto tlorisne površine ~840 m2 in vsemi zunanjimi ureditvami, 
razpolaga naročniku, družbi ZEL-EN d. o.o., dva laboratorija, pedagoški del, 
večnamenski prostor, prostore za ZEL-EN in servisne prostore.

Glede na to, da je eden izmed družbenikov družbe ZEL-EN tudi Kostak 
d.d., želimo uporabnikom uspešno delo in čim več razvojno-raziskovalnih 
projektov in izdelkov v novih delovnih prostorih.

ALEŠ GRMŠEK

Kolesarska steza Solkan – Plave 
Za naročnika DRSC (Direkcija Republike 
Slovenije za ceste) izvajamo dela na 
odseku kolesarske steze Gorica - Predel, 
pododsek Solkan - Plave, v skupni dolžini 
9300 m. Steza ves čas poteka po prelepi 
naravi desnega brega reke Soče.

V delo smo bili vključeni oktobra 2013, 
z vsemi deli moramo zaključiti do apri-
la 2015. Dostop do gradbišča je možen 
samo na začetku in koncu trase, zato je za 
nemoten potek del potrebno mnogo usk-
lajevanja z ostalimi izvajalci na delovišču, 
saj lahko zaradi utesnjenosti prostora na 

isti lokaciji dela istočasno opravlja samo 
en izvajalec. Dodatno oviro pri izvajanju 
del predstavlja tudi neposredna bližina 
železniške proge.

Trenutno vsa dela potekajo skladno s 
planom napredovanja del, tako da trasa 
že kaže obliko svojega končnega izgleda.

Zaradi aktivnega plazu na prvih 300 m 
so dela na tem delu trenutno prekinjena, 
vendar s pravočasno tehnično rešitvijo 
naročnika zaradi tega še ni ogrožen 
končni rok izvedbe. Izvedli smo že most 

čez potok Sopet, rolirana brežina v dolžini 
300 m je v zaključni fazi, prav tako ščitenje 
steze z lovilnimi mrežami pred padajočim 
kamenjem s pobočja Sabotina.

Konec poletja je planiran pričetek 
postavitve jeklene varovalne ograje, 
oblečene v les, po celi dolžini trase, jeseni 
2014 pa se načrtuje pričetek asfalterskih 
del. Ljubitelji narave in rekreativci, se vi-
dimo na Primorskem!

BOJAN BAJEC
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Letališče Cerklje ob Krki
14. oktobra 2013 je v Cerkljah ob Krki 
minister za obrambo Roman Jakič 
podpisal pogodbo za izvedbo del na 
ploščadi za zračna plovila na letališču 
Cerklje ob Krki, s predstavniki izbranih 
podjetij: CGP, Kostak in Begrad. Konzorcij 
omenjenih podjetij je bil izbran kot 
najboljši ponudnik v postopku javnega 
naročanja. Izgradnja 90.000 m² velike 
letališke ploščadi bo tako organizacijsko 
kot tehnološko zelo zahtevno delo.

Kostak d.d. bo opravil 33% del, CGP d.d. 
Novo mesto 47%, Begrad d.d. pa 20% 
odstotkov del v skupni vrednosti 8,3 mili-
jona evrov. Celotno vrednost investicije 
bo financiral Nato.

Predmet pogodbe je izvedba GOI del na 
ploščadi za transportna letala 37002 
ter povezovalni cesti 37003 (odsek G3). 
Predvideni sta dve betonski ploščadi 
v velikosti 16.000 m2 in 13.000 m2, ki 
bosta služili transportna Natova letala. 
Uvedba v delo je potekala v mesecu jan-
uarju 2014, z vsemi deli pa je potrebno 
zaključiti do julija 2015.

Pri sami izvedbi betonskih ploščadi je bilo 
potrebno veliko organizacije ter usklaje-
vanja, da je bil beton pravočasno vgrajen 
in na koncu tudi pravilno negovan. Z 
dobrim kolektivom in pomočjo naših po-
dizvajalcev nam je uspelo uspešno zak-
ljučiti fazo betoniranja v skladu z vsemi 
standardi in predpisi. Ostala so nam še 

zemeljska dela, predvsem priprava fine-
ga planuma v celotnem območju, kjer je 
predviden asfalt. Pričetek asfalterskih del 
je predviden v drugi polovici julija 2014, 
zaključek pa s koncem septembra 2014. S 
tem bomo zaključili z obsežnimi gradbeni 
deli.

Trenutno vsa dela potekajo skladno s 
terminskim planom, samo gradbišče 
tako že pridobiva svojo končno obliko. Na 
območju ureditve je opazna velika preo-
brazba, predvsem na končnih betonskih 
ploščadih, ki so velika pridobitev tako za 
slovensko kot tudi mednarodno vojsko.

ALEN TKALEC

Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema 
na območju Posavja
Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja je namenjen  
vzpostavitvi celovitega sistema oskrbe s pitno vodo ter hidravlično izboljšanje obstoječih 
vodovodnih sistemov, zagotovitev varne in boljše oskrbe s pitno vodo, zagotovitev us-
trezne in?astrukture za oskrbo s pitno vodo in povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih 
iz vodovodnih sistemov z izboljšanim nadzorom kvalitetne pitne vode.

Projekt za občino Krško pomeni, da na večjih segmentih obstoječega vodovoda spremin-
jamo dimenzije cevovodov, da bi v bodoče lahko občane oskrbovali s kakovostno pitno 
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vodo in ob tem zagotovili minimalno porabo električne energije 
za distribucijo te vode. Po izvedbi bo v občini Krško hidravlično 
izboljšanih in zgrajenih skoraj 36 km cevovodov, celotna prikl-
jučenost prebivalstva na javno vodovodno omrežje pa 89% v 
Krškem in skoraj 100% v Kostanjevici na Krki.

Projekt poleg rekonstrukcije zajema tudi novogradnjo, kar 
pomeni, da bomo v prihodnje tiste dele občine, kjer kakovostnih 
vodnih virov primanjkuje, lahko oskrbovali s centralnega siste-
ma Krško, ki bo po novem povezan s Podbočjem, Kostanjevico, 
Senovim…s kraji, kjer naravnih pitnih virov ni dovolj. Zgrajenih 
bo 14 odsekov, ki bodo med seboj povezali obstoječe vodovodne 
sisteme in ponekod zgradili nove odseke cevovodov, pa tudi 
vodohrane in prečrpališča; med njimi Gora, Dobrova, Ravni in 
prečrpališče Ladna.

Trenutno so v izvajanju odseki vodovoda Rožno-Presladol, 
Košeni Vrh, Gorica-Jelše, zaključujejo se dela na vodohramih 
Dobrova, Gora, Ravni in na prečrpališču Ladna.

Na večih odsekih se izvaja oz. se bo v kratkem izvedlo asfalti-
ranje cest, v katere je bil umeščen vodovod. To so Dolenja vas 
pri Raki, Velika vas-Mali Podlog, Dovško-Dobrova, Veliki Podlog, 
Kostanjevica na Krki.

V nadaljevanju gradnje se bodo izvajala dela na odsekih 
vodovoda Črpališče Brege-NEK-Vrbina-Stara Vas-VH Resa, 
Presladol-Dolenji Leskovec, OŠ Jurij Dalmatin - Zdolska cesta, 
Povezava sistema Krško s sistemom Senovo - Brestanica (odsek 
ČN Brestanica -HE Krško).

Dela na vodovodnem sistemu Krško se bodo zaključila predvi-
doma spomladi 2015.

MIHAEL PRAH

Izgradnja objekta kompostarne 
Občina Krško in Kostak d.d. si prizadevata rešiti problematiko 
ravnanja z odpadki celovito. Vizija razvoja je na enem mestu 
zbrati in predelati čim večje količine odpadkov. V ta namen smo 
začeli vzpostavljati Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari 
Grad.

Obstoječa kompostarna je bila odkrita, asfaltirana površina 
velikosti 3.500 m2 – plato, z urejenim odvodnjavanjem pada-
vinskih in izcednih voda. Na njem se je izvajalo: priprava, mletje 
in kompostiranje bioloških odpadkov. Izcedne vode iz kompo-
starne so preko rešetk, odtočnih jaškov in ustreznih plastičnih 
cevi speljane v zaprt zbiralnik izcednih voda, velikosti 150 m3 
(tehnološka voda za zalivanje komposta). Sedaj je v teku izgrad-
nja objekta kompostarne, objekta strojnice in objekta biofiltra. 
Objekti so temeljeni na armirano betonskih pasovnih temeljih, 
konstrukcije nadzemnega dela so delno armirano betonski zi-
dovi (do višine +2,90m) in delno kovinske konstrukcije. Streha 
je predvidena iz profilirane pločevine ter fasade iz delno AB in 
delno sendvič izoliranih panelov.

Trenutno se izvajajo predvsem gradbena dela (zemeljska dela s 
komunalnimi razvodi, armiranje, opažanje in betoniranje sten 
objektov, sidranje kovinske konstrukcije na stene…).

Dela izvajamo v skladu s terminskim planom, tako da jih namer-
avamo zaključiti do konca meseca septembra, z obdobjem po-
skusnega obratovanja 6 mesecev. Zaključek vseh del in predaja 
objekta je tako predvidena za konec meseca marca leta 2015.

Izgradnja objekta kompostarne bo omogočila uvedbo sodob-
nega načina kompostiranja ločeno zbranih biološko razgradl-
jivih odpadkov in biološko razgradljivih sestavin mehansko ob-
delanih mešanih komunalnih odpadkov ter bistveno izboljšala 
proces dosedanjega odprtega načina kompostiranja in s tem 
doseganje standardov, ki jih uporabljajo razvite evropske države.

LUKA DIRNBEK
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Obnova starega mestnega jedra Krško
Celovita prenova starega mestnega jedra poteka v skladu s 
terminskim planom. Na Cesti krških žrtev je urejeno vozišče, 
komunalni vodi, javna razsvetljava, prenovljena meteorna in 
fekalna kanalizacija, urejena so vzdolžna parkirišča po desni 
strani vozišča. V januarju 2014 je obnova prešla v fazo obnove 
Dalmatinove ulice od policijske postaje do kamnoseštva, kjer 
bo promet stekel v maju. V okviru obnove Dalmatinove ulice 
bodo urejena parkirišča, pešpoti, zelene površine, parkirišča za 
kolesa in motorje.

Predvidena so polnilna mesta za električne avtomobile in 
mesta za parkomate. Istočasno se zaključuje izgradnja temelja 
in desnobrežnega opornika za bodoči peš most čez Savo. Pod 
gostilno Cappucciner so stekla pripravljalna dela za dvonivojsko 
parkirišče z 90 parkirnimi mesti, saj so se zaključila dela novega 
odseka bodoče mestne ceste, po kateri je konec marca stekel 
promet. Tako so izpolnjeni pogoji za nadaljnjo ureditev Zatona, 
kjer je načrtovano tlakovanje območja, ureditev parkirišč, 
izgradnja interne dostopne ceste, fontane, ureditev javne 
razsvetljave ter hortikulturne ureditve.

VLADO GRAHOVAC

Obnova Kulturnega doma Krško
Občina Krško je k projektu obnove pris-
topila v tesnem sodelovanju s Kulturnim 
domom Krško, ki je aktivno sodeloval 
pri prijavi na razpis, v marcu pa je bila 
podpisana tudi pogodba z izvajalcem del 
družbo Kostak Krško.

V okviru obnove, ki se je začela v juniju 
2014, je v prvi fazi predvidena sanacija 
ostrešja kulturnega doma, v drugem delu 
pa prenova velike dvorane in spremlja-
jočih prostorov. Obnovitvena dela velike 
dvorane bodo med drugim vključevala 
menjavo stropa z akustično preuredit-
vijo, izboljšavo akustike, izolacijo stropa 
oziroma strehe objekta, menjavo par-
keta na odru, menjavo stenskih oblog z 
akustično preureditvijo, menjavo glavne 
odrske zavese, menjavo sedežev z možnostjo dodatnih sto sedežev, vzpostavitvijo pregradnega sistema avditorija, digitalizacijo 
kinematografa, menjavo ozvočenja in drugo. Velika dvorana kulturnega doma Krško je ena redkih v slovenskih kulturnih domovih, 
ki ima orkestrsko jamo, konstrukcija pa je prav tako potrebna obnove. Orkestrsko jamo bo tako mogoče bistveno enostavneje 
pripraviti, možne bodo scensko zahtevnejše gledališke in plesne predstave. Obnovljene bodo tudi garderobe za nastopajoče, 
sanitarije v garderobah za nastopajoče in garderobe za obiskovalce.

VINKO GRAMC
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Izgradnja kanalizacije
Naročnik del je Občina Krško, vrednost del pa 1.635.000,00 EUR 
brez DDV. Obseg del je izgradnja kanalizacije iz poliestrskih cevi 
fi 200-250 mm z vmesnimi poliestrskimi jaški. Večji del kanal-
izacije poteka ob regionalni cesti, zato smo istočasno izvedli 
obnovo pločnikov. Pogodba je bila podpisana konec septembra 
2012 predviden zaključek del je konec leta 2014.

Istočasno v Dolenji vasi gradimo dve stanovanjski hiši za pre-
selitve družin iz Vrbine. Gradnjo financira podjetje GEN energija. 
S tem projektom Občina Krško uresničuje sporazum, sklenjen 
s podjetjem GEN energija, v skladu s katerim se zavezujejo 
zgradili dva stanovanjska objekta, namenjena preselitvi družin 

iz naselja ob Nuklearni elektrarni Krško. Spomnimo, da smo za 
preselitve družin zgradili že pet stanovanjskih hiš in sicer tri na 
Črnilah, eno na Jelši in eno v Kostanjevici na Krki.

Na Črnilah smo istočasno na 1,7 hektarja velikem območju 
opremili s kanalizacijskim in električnim omrežjem, vodovodom, 
novo cesto, pločnikom, javno razsvetljavo in širokopasovnimi 
povezavami, Občina pa je za investicijo namenila 370 tisoč 
evrov, od tega okoli 22 tisoč evrov s strani ministrstva za gos-
podarski razvoj in tehnologijo.

MIHAEL PRAH

Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na 
območju Hoče-Slivnica
Obseg del je izgradnja dveh kanalizaci-
jskih kolektorjev in povezovalnih kanalov 
v dolžini cca 20 km, na dveh združenih 
lokacijah, in sicer sklop Rečnik-Glaserjev 
trg (Zgornje in Spodnje Hoče) ter sklop 
Radizel in Hotinja vas. Dela se bodo iz-
vajala z betonskimi cevmi premera od 
300mm do 1400mm, trase potekajo 
tudi pod AC in železniško progo LJ-MB. 
Gre za izgradnjo MEŠANEGA SISTEMA 
KANALIZACIJE.

Pogodba je bila podpisana z naročnikom 
Občino Hoče-Slivnica, konec januarja 
2014. Dela, v vrednosti 6.995.724,07 EUR 
brez DDV, so se pričela izvajati v začetku 
maja 2014.

Pričetek del je izveden na kolektorju 
Rečnik-Glaserjev Trg, to je trasa kanal-
izacije iz smeri Spodnjih Hoč v smeri 
proti Arehu, na državni cesti št. 1332 
Hoče-Pohorska vzpenjača. Kolektor po-
teka po levi strani državne ceste v smeri 
proti Arehu, v dolžini cca 3,5 km. Globina 
kanalizacije niha med 2,5 in 3,5 m izjemo-
ma tudi 4m. V veliki večini se vgrajujejo 
armiranobetonske cevi premera od 600 
mm pa vse do premera 1.200 mm (1,2m). 

Trenutno je na tem odseku izvedeno cca 
1,8 km kanalizacije.

Dela se bodo, na kolektorju Rečnik – 
Glaserjev Trg, izvajala vso pomlad, poletje 
in jesen, izvedba asfaltov pa je predvidena 
v jesenskem času.

Ob izgradnji kanalizacijskega sistema je 
potrebno zgraditi tudi zadrževalni bazen 
deževnih voda (ZBDV), lociran na travniku 
med Občino in državno cesto Hoče-
Pohorska vzpenjača.

Poleg kolektorja Rečnik-Glaserjev trg so 
se dela razširila tudi na vzporedne kanale 
izven državne ceste, v dolžini cca 4,0 km. 

V juliju smo pričeli z deli tudi na drugem 
sklopu kanalizacije, in sicer na odseku 
Radizel-Hotinja Vas. Kanali tega sklopa 
potekajo pod AC Ljubljana-Maribor in 
pod glavno železniško progo v smeri proti 
Mariboru, dolžina kanalov pa znaša cca 
13,0 km. Premer cevi, ki se vgrajujejo, varira 
od 300mm do 1.400 mm (1,4m). Kot za-
nimiv podatek velja izpostaviti da tehtajo 
najtežje vgrajene cevi kar 6.250 kg.

MIHAEL PRAH
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Postavitev temeljnega kamna 
za večnamenski dom v 
Spodnjem Starem Gradu
Predsednik Krajevne skupnosti Spodnji 
Stari Grad – Spodnja Libna, Andreas 
Repše, je skupaj s predsednikom uprave 
družbe Kostak d.d. Miljenkom Muho in 
podžupanjo občine Krško Ano Somrak, 
24. 5. 2014, odkril temeljni kamen za 
večnamenski dom, ki bo zgrajen v 
Spodnjem Starem Gradu.

Dom, ki ga je projektirala družba GIP Elite 
d. o.o., bo namenjen krajanom, društvom 
in delovanju KS. V največjem prostoru 
se bo lahko družilo sto ljudi. Sredstva 
za izgradnjo bo poleg Občine Krško in 

KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna 
prispevala tudi družba Kostak. Kot je 
povedal predsednik uprave, je donacija 
za gradnjo majhno nadomestilo za vse 
tisto, kar so krajani Spodnjega Starega 
Grada in Spodnje Libne morali doživljati 
v preteklosti, ko je bilo odlagališče še 
odprto. Dodal je še, da bo konec leta 
postavljena nova kompostarna, ki bo 
zmanjšala občasne pojave neprijetnega 
vonja iz Centra za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad.

SABINA ŽIBERT

Islamski kulturni center v Ljubljani
Družba Kostak je v sredo, 4. 6. 2014, na 
sedežu Islamske skupnosti v Ljubljani 
sklenila pogodbo za izvedbo gradbenih 
del prvega dela izgradnje Islamskega kul-
turnega centra v Ljubljani, ki bo obsegal 
tri sklope:

 ♦ sklop 1: prestavitev zbiralnika A3 DN 
1600, 

 ♦ sklop 2: gradbena jama, jet grouting 
piloti, grede in sidra, 

 ♦ gradbena jama, izkop, varovanje brežin 
in oporni zid.

Kot je bilo objavljeno v sporočilu za 
javnost Islamske skupnosti v Sloveniji, 
je po objavi razpisu 27 podjetij prevzelo 

razpisno dokumentacijo, 13 pa jih je 
poslalo ponudbo. Potekali so pogovori 
s ponudniki, ki so jih vodili strokovnjaki 
iz podjetja Elea iC, d.o.o. iz Ljubljane. Po 
pregledu ponudb, opravljenih pogovorih 
s ponudniki in posvetovanji z donatorji, 
so člani Mešihata sprejeli enoglasno 
odločitev, da se pogodba sklene s pod-
jetjem Kostak. Podpisala sta jo muJi dr. 
Nedžad Grabus in predsednik uprave 
podjetja Kostak Miljenko Muha. Prisotna 
sta bila še vodja Sektorja gradenj Biljana 
Šepetavc in vodja komerciale Radovan 
Tkalec.

SABINA ŽIBERT

Gospodarske javne 
službe kolektivne rabe
V Sektorju gospodarskih javnih služb kolektivne rabe izvaja-
mo dejavnosti vzdrževanja občinskih javnih cest, vzdrževanja 
javnih površin ter vzdrževanja javne razsvetljave in izobešanja 
zastav. Vse te dejavnosti se izvajajo na podlagi koncesijskih 
pogodb v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, zajemajo pa 
skupaj približno 560 km cest, 65 km pločnikov, več kot 50.000 

m2 ostalih prometnih in pohodnih površin, okoli 33 hektarjev 
zelenic, parkov, drevoredov in trgov ter več kot 4.400 svetilk 
javne razsvetljave.

V sklopu letnega vzdrževanja cest se trenutno izvaja čiščenje 
obcestnih jaškov, jarkov in koritnic (muld), pričenja pa se akcija 
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zatiranja plevela na in ob cestah in pločnikih. Vzporedno se 
izvaja tudi izgradnja novih koritnic, skupaj jih bo v letošnjem 
letu zgrajenih približno 1.600 m. Le-te so pomemben element 
cestnega sveta, saj skrbijo za učinkovito odvodnjavanje cestišča 
ter posledično za večjo prometno varnost. Prometna varnost 
je sicer glavni cilj vzdrževanja cest, poleg zagotavljanja stan-
darda javnih cest. V letošnji 
sezoni je sicer že izvedeno 
čiščenje (pometanje) cest in 
pločnikov po zaključku zimske 
sezone, krpanje udarnih jam in 
prva košnja obcestnih pasov, 
vseskozi pa se izvajajo tudi 
nepredvidena dela za zag-
otavljanje prometne varnosti. 
V predjesenskem času se bo 
izvedla še ena košnja obcestnih 
pasov, pred pričetkom zimske 
sezone pa še obrezovanje ob-
cestne vegetacije ter čiščenje 
elementov odvodnjavanja. V 
zimskem času se izvaja zimska 
služba, obseg le-te pa je odvisen od vremenskih razmer. Lep 
primer ekstremov sta zadnji dve zimi.
Namen dejavnosti vzdrževanje javnih površin je skrb za urejene 
in čiste zelene površine, trge in ulice. Podoba mesta je prva stvar 
s katero se prišleki v občino najprej srečajo, zato gre za zelo 
pomembno področje. Na drugi strani sta odnos do narave in 
skrb za okolje zelo pomembna tudi za domače prebivalstvo, saj 

gre za zagotavljanja kvalitete bivanja v občini. Samo vzdrževanje 
zajema košnjo trat, skrb za urejeno grmičevje, cvetlične gre-
de, parke in drevorede, obnavljanje gozdnega in parkovnega 
drevja, grmičevja in cvetja, pomemben segment pa je tudi skrb 
za čistočo in izgled trgov in ulic. Poseben izziv predstavljata 
vzdrževanji športnih kompleksov Dovško in Stadion Matije 

Gubca, saj gre predvsem pri 
slednjem za izredno specifič-
no zadevo, zaradi posebnih 
zelenih površin na nogometnih 
igriščih (tudi umetna trava).

Vzdrževanje javne razsvetl-
jave zajema skrb za pravilno 
in nemoteno delovanje le-te, 
za pravočasnost prižiganja 
in ugašanja svetilk ter za tra-
jnostno delovanje v smislu 
zmanjševanja porabe energije 
ter zmanjševanje svetlob-
nega onesnaževanja. Glavne 
aktivnosti v tej dejavnosti so 

preverjanje in zamenjava dotrajanih/uničenih elementov javne 
razsvetljave ter nadzor nad krmilnimi elementi. V razvojnem 
delu dejavnosti pa je v izdelavi program posodobitve sistema 
javne razsveljave, kjer je potrebno skladno z določili zakonodaje 
zamenjati svetilke, ki so še ostale neustrezne. 

JANEZ KOZOLE

Vzdrževanje javne razsvetljave
Ena od dejavnosti Sektorja gospodarskih javnih služb kolek-
tivne rabe, ki se izvaja v okviru koncesijske pogodbe, sklenjene 
z Občino Krško, je tudi vzdrževanje javne razsvetljave v občini 
Krško. V Kostaku smo poleg osnovnega vzdrževanja v zadnjih 
treh letih izpeljali tudi dva velika projekta zamenjave svetilk. 
Cilj zamenjave je bil uskladitev svetilk javne razsvetljave z 
zahtevami Uredbe o svetlobnem onesnaženju (Ur. list RS, št. 
81/ 2007, 109/2007 in št. 62/2010), hkrati pa smo z zamenjavo 

želeli zmanjšati porabo električne energije, poenotiti sistem 
javne razsvetljave ter zmanjšati stroške vzdrževanja.

Tako je bilo v okviru projektov zamenjanih 1787 svetilk od skup-
no 4330, kolikor jih je na javni razsvetljavi Krško. Stare potratne 
svetilke smo zamenjali s svetilkami z LED tehnologijo. S tem se 
je priključna moč svetilk zmanjšala za 50 %, in sicer iz 643 kW 
na 324 kW, posledično pa se je zmanjšala tudi poraba električne 
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Sektor vzdrževalnih 
in čistilnih del
Sodelovanje z NEK

Podjetje Kostak je za naročnika Nuklearno 
elektrarno Krško opravljal razna čistilna,  
vzdrževalna in druga pomožna dela 
že od leta 1979 dalje, in sicer na osnovi 
sklenjenih dolgoročnih sporazumov o 
poslovnem sodelovanju ter sklenjenih 
letnih pogodb.

S svojimi zaposlenimi tako podjetje na 
vseh področjih izvajanja posameznih 
dejavnosti in na vseh nivojih procesov 
dela za naročnika NEK izvaja storitev 
kakovostno ter v skladu s stroko, z up-
oštevanjem vseh zahtev zaradi posebnih 
pogojev dela, kot jih določa veljavni Zakon 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti, standardi kakovosti in 
hišni red NEK.

Trenutno v NEK opravljajo dela 103 us-
posobljeni delavci.

NEK je v letu 2013 postala zavezanka za 
javno naročanje po področnem zakonu o 
javnem naročanju, s tem pa je prišlo tudi 
do sprememb glede izhodišč za izvajan-
je posameznih storitev, ki jih je podjetje 
Kostak d.d. izvaja.

NEK je tako v letošnjem letu objavila 
javne razpise za izvajanje čistilnih del v 
poslovnih prostorih, za dela v radiološko 
nadzorovanem območju, pomožna ad-
ministrativna dela ter dela v prehrambe-
nem obratu NEK, za poslovno leto 2014 
in 2015, slednja pa do 31. 12. 2014 ter za 
čas izvajanja remontnih del v letu 2015.

Podjetju Kostak je na osnovi oddanih 
ponudb uspelo pridobiti izvajanje storitev 
za naslednje pogodbeno obdobje.

ELIZABETA CEMIČ

Uspešno opravljen tečaj
V letu 2013 se je Klemen Cizel iz Sektorja vzdrževalnih in čistilnih del na predlog 
strokovnih služb iz NEK udeležil 5-tedenskega izobraževanja Applied Health Physics 
Course v Oak Ridgu v ZDA in pridobil potrdilo za uspešno opravljen tečaj programa 
RZ1 - Radiološka zaščita 1. 

V letošnjem letu je usposabljanje nadaljeval na Inštitutu Jožeta Štefana v Ljubljani, 
kjer mora opraviti še zaključni izpit za pridobitev celotnega potrdila za program RZ1. 
Z novo pridobitvijo želimo naročniku del v NEK ponuditi izvajanje dodatnih storitev 
znotraj radiološko nadzorovanega območja (RNO).

energije, in sicer za 49 %. Trenutno je na javni razsvetljavi sk-
ladnih z uredbo 2806 svetilk, od tega je 1905 svetilk z LED teh-
nologijo, kar kaže na to, da v Kostaku tudi v okviru vzdrževanja 
sledimo zahtevam omenjene uredbe in smernicam razvoja 
javne razsvetljave v Občini Krško, kjer dotrajane stare svetilke 
zamenjujemo z novimi LED svetilkami.

Glede na zahteve Uredbe o svetlobnem onesnaževanju morajo 
lastniki javnih razsvetljav, ki je v tem primeru Občina Krško, 
tehnično uskladiti in znižati porabo električne energije na javni 
razsvetljavi do konca leta 2016. V pripravi je predlog projekta za 
tretjo prenovo javne razsvetljave, kjer bo potrebno zamenjati še 
preostalih 1524 svetilk.

DARKO HRŽENJAK
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HPG d.o.o. 

Rudi Rajterič, tehnolog v podjetju 
HPG Brežice d.o.o., prejel prestižno 
nagrado za inovacijo
V mesecu juniju 2014 je Posavska ob-
močna zbornica GZS-ja nagradila avtorje 
sedmih inovacij. Med nagrajenci za to 
prestižno nagrado je bil tudi Rudi Rajterič, 
tehnolog iz podjetja HPG Brežice, ki je 
prejel bronasto priznanje za pridelavo 
soje.

Podjetje HPG Brežice je eno redkih pod-
jetij v Sloveniji, ki se je odločilo za proiz-
vodnjo tovrstne, že skoraj pozabljene, a 
izjemno koristne poljščine.

Pridelovanje soje je bilo znano na 
Kitajskem že pred 5000 leti, nato se je 
proizvodnja razširila po vsej Aziji. V Evropi 
so jo pričeli pridelovati šele v 19. stoletju, 
proizvodnja pa se je zelo razmahnila 
pred drugo svetovno vojno. Od takrat 
količine niso več dosegle tolikšnega 
razmaha. V Sloveniji je posevkov s sojo 
razmeroma malo, v letu 2012 je bilo s sojo 
posejanih slabih 140 hektarjev, od tega 
je bilo v podjetju HPG Brežice posejanih 
kar 27 hektarjev. V letu 2013 je ta količina 
dosegla 270 hektarjev, od tega 35 hektar-
jev v podjetju HPG Brežice, kar predstavlja 
dobrih 13 % slovenske pridelave soje. 

Podjetje HPG Brežice je tako postalo na-
jvečji pridelovalec soje v Sloveniji.

Rudi Rajterič pove, da je pridelava soje 
precej tehnološko zahtevna, saj je po-
trebna posebna pazljivost že pri izboru 
tal, sestavi pravilnega kolobarja ter izred-
no veliko znanja pri tehnologiji pridelave, 

ker gre za gensko nespremenjeno integ-
rirano pridelavo.

Je najpomembnejša rastlina za pridelavo 
beljakovin na svetu, saj vsebuje seme 
od 24 do 55 % beljakovin. Hkrati je tudi 
pomembna oljnica, seme vsebuje kar od 
17 do 24 % olja, pri čemer so maščobe 
sestavljene pretežno iz polinenasičenih 
(zdravju koristnih) maščobnih kislin.
Ima zelo pomembno vlogo v prehrani 
živali, še posebej postaja ta vir beljakovin 
pomemben pri ekološki reji. V prehrani 
ljudi se seme uporablja za sojino moko, 
sojino mleko, sir in maslo. V živilski 
industriji jo uporabljajo za izdelavo pe-
karskih izdelkov (kruh, testenine, peciva), 
v mesni industriji (hrenovke, klobase, 
paštete), za pripravo omak, namazov, 
prelivov, uporabljajo jo tudi za izdelavo 
mil, lepil, plastičnih snovi, gum ter oljnih 
barv. Vsekakor je njena uporabnost zelo 
široka. Še najbolj pomembna je s preh-
ranskega vidika v vegetarijanski prehrani, 
saj je vir številnih vitaminov (A, B1, B2, C, D, 
E in K) in aminokislin, ki so po zastopanih 
količinah primerljive jajčnim beljakovi-
nam, le te pa veljajo za najbolj popolno 
beljakovinsko sestavo.

Kljub izredni koristnosti te rastline slov-
enska proizvodnja pokrije le okoli 0,3 % 
potreb po lastni proizvodnji soje.

S prejemom priznanja za inovacijo smo v 
podjetju HPG Brežice pridobili potrditev, 
da sledimo potrebam trga, da težimo k 
učinkoviti rabi virov in k znižanju stroškov 
proizvodnje in da hkrati skrbimo tudi za 
izvajanje dobrih okoljskih praks.

KRISTINA OGOREVC RAČIČ
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Ko se večina med nami odpravlja 
na dopust, zorijo pšenice, 
ječmeni in oljna ogrščica
 Žetev žit se prične s spravilom ječmena, 
ponavadi okoli kresne noči, ki je nekoč za 
kmete pomenila velik praznik. Bogata le-
tina je zagotavljala, da bo v družini dovolj 
kruha. Danes prihodki od žit za kmetije 
in kmetijska podjetja pomenijo prvi večji 
finančni priliv v tekočem letu.

V podjetju HPG Brežice predstavljajo 
posevki poljščin 100 % celotne kmetijske 
proizvodnje. V letošnjem letu je pose-
janih 15 hektarjev ječmena, 120 hektarjev 
pšenice in 80 hektarjev oljne ogrščice.

Na preostalih površinah so posevki se-
menske koruze na površini 10 hektarjev, 

koruze 140 hektarjev, 10 hektarjev semen-
ske soje in 30 hektarjev navadne soje.

Letos je vreme dobro služilo, zato 
pričakujemo bogato letino, kolikšen bo 
zaslužek, pa je odvisno od gibanja cen 
na trgu.

KRISTINA OGOREVC RAČIČ

Utrip drevesnice 
HPG Brežice
Ob sedežu podjetja HPG Brežice se na dobrih 2000 m2 raz-
prostira drevesnica. V njej lahko najdete pester izbor rastlin. 
Med najzanimivejšimi so cepljeni macesni, različne vrste ceder, 
javorov, cepljene katalpe in robinije, različne vrtnice, nizke 
grmovnice in trajnice vseh vrst. Založeni smo tudi z zelo ka-
kovostno zemljo in lubjem. V letošnjem letu je naša pridobitev 
nov namakalni sistem. Dolgoletne izkušnje na področju sajenja 
okrasnih rastlin in urejanja okolice so vam vedno na voljo.

Prijazno vabljeni v našo drevesnico!

KRISTINA OGOREVC RAČIČ
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Tudi v Posavju 
pridelujemo 
alternativne rastline
V juniju 2014 smo nazdravili odprtju 
podjetja Agro Posavje, d.o.o., ki ima 
sedež v Gornjem Lenartu v občini 
Brežice. Podjetje se ukvarja z ekološko 
proizvodnjo alternativnih rastlin, kot so 
konoplja, lan in ajda. V letu 2014 imamo 
zasejanih dobrih 9 ha navadne konoplje, 
1,5 ha lanu in 1,5 ha ajde. V prihodnje 
načrtujemo proizvodnjo še ostalih, že 
skoraj pozabljenih rastlin, kot je kamut, 
mak, riček, soja, pira in druge rastline, ki 
imajo vsestransko koristnost v prehrani 
ljudi in živali, hkrati pa prispevajo k varo-
vanju okolja in so primer dobre kmetijske 
prakse.

Navadna konoplja in njeni izdelki v preh-
rani znova iščejo svoj prostor, čeprav je 
kot zdravju koristna rastlina poznana že 
več kot 4 tisoč let. V današnjem času je 
dokazano predvsem ugodno uživanje 
semena, olja iz semen in cvetov ter kono-
pljine moke. Olje vsebuje zelo iskano 
gamalinolensko kislino, ki spodbuja 
delovanje imunskega sistema in prispeva 
k normalni rasti in razvoju, blaži vnetne 
procese, prispeva k pravilnemu delovanju 
hormonov, živcev in mišic in je vse-
stransko koristna pri težavah s kožo ter 
prispeva k pravilnemu delovanju mnogih 
metabolnih procesov. Poleg konoplje to 
redko snov vsebujejo še rastline borač, 
svetlin in črni ribez.

Konopljina vlakna se uporabljajo kot 
naraven gradbeni material, v proizvodnji 
tekstila, kozmetiki, v prehrani živali in v 
medicini.

Tudi lan znova išče svoj prostor v preh-
rani ljudi in živali. Laneno seme ima 
visok delež vlaknin, visoko vsebnost 

nenasičenih maščobnih kislin in odlično 
beljakovinsko in mineralno sestavo ter 
celo vrsto vitaminov. V medicini največ 
pozornosti zbuja vsebnost lignanov, ki 
naj bi imeli lastnost preprečevanja nas-
tanka različnih vrst raka. Medtem ko je v 
Sloveniji njegova pridelava skoraj izumrla 
(pojavlja se bolj kot okrasna tradiciona-
lna rastlina na kmetijah v območju Bele 
Krajine) se v Evropi njegova pridelava 
znova načrtno širi, saj je stroka ugotovila, 
da v prehrani ljudi kronično primanjkuje 
omega – 3 maščobnih kislin. Lan se ko-
ristno uporablja tudi pri krmljenju živali. 
Znanstveno dokazano je, da se pojavijo 
omega – 3 maščobne kisline v kokošjih 
jajcih in tudi v mesu krmljene živali z 
lanenim semenom ali moko.

Na polju ga ni težko opaziti saj očara 
z razkošno modrino v času cvetenja. 
Ima majhne zahteve po dušiku, us-
peva v zmerno toplem podnebju, tudi 
kratkotrajno sušo dobro prenaša. A 
potrebno je upoštevati širok kolobar, saj 
v zemljo spušča snovi, ki onemogočajo 
zaporedno setev.

V partnerstvu Občine Krško in podjetja 
Agro Posavje, d.o.o. nastajajo novi ur-
bani vrtovi na območju občine Krško. 
Novi najemniki bodo v letošnjem letu že 
pobirali prve pridelke. S širitvijo znanja o 
vrtnarstvu in z zagotavljanjem primerne 
in?astrukture spodbujamo samooskrbo 
med prebivalci, medsebojno in medgen-
eracijsko sodelovanje ter prispevamo k 
ekološki osveščenosti.

KRISTINA OGOREVC RAČIČ
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ANSAT d.o.o. 
Nove hitrosti, novi paketi
Ansat d. o.o. je na območju občine Krško 
zaključilo največjo posodobitev kabels-
kega sistema in ponudbe do sedaj.

Za posodobitev kabelskega sistema 
smo se odločili v želji po višjih hitrostih 
prenosov. Hrbtenica kabelskega sistema 
po novem namreč temelji na optičnem 
kablu, ki je razpeljan do krajevnih vozlišč, 
tako imenovanih optičnih otokov. Ti so 
posejani v vseh večjih krajih na sistemu 
KDS, do posameznikov pa se povezava 
nadaljuje preko obstoječega kabelskega 
sistema.

Prenovljen KDS v občini Krško je osnova 
za prehod na standard DOCSIS 3.0, ki 
dovoljuje višje hitrosti na že obstoječemu 
kabelskemu sistemu. Hitrosti lahko tako 
presegajo 100 Mb na sekundo, med 
ponujenimi paketi je tudi ULTRA paket, 

ki ponuja prenos 120 Mb na sekundo. 
Hitrosti prenosa v smeri od uporabnika 
pa so za sedaj limitirane na 5 Mbps in se 
bodo s časom povečevale.

Novost so tudi prenovljeni paketi za 
medmrežne storitve, ki se prilagajajo 
višjim hitrostim in s tem omogočajo 
boljšo izkušnjo uporabnikom.

Prenova kabelskega razdelilnega sistema 
v občini Krško ima še eno pomembno 
prednost. S hitrejšim prenosom po-
datkov, zanesljivostjo sistema in mod-
ernizacijo sheme je storitev kabelskega 
omrežja, ki do zdaj ni bila primerljiva s 
storitvami optičnega omrežja, svoj zaos-
tanek ne le nadoknadila, ampak celo 
nadgradila.

TOMI HORVAT

Novi TV programi 
in korekcija cene
Prvotni nadgradnji na digitalno pro-
gramsko shemo (v nadaljevanju DPS), 
ki je v osnovnem (Basic) paketu štela 
56 programov, je bilo samo v zadnjem 
letu dodanih 15 novih programov, od 
tega kar štirje v HD kvaliteti. Celotna 
digitalna shema obsega sedaj več kot 
80 programov v osnovnem (Basic) pa-
ketu, z dodatnimi programi v paketih za 
doplačilo pa obsega več kot 110 TV pro-
gramov in 36 radijskih programov. Poleg 
tega pa je še vedno možno spremljati več 
kot 35 programov na analogni shemi.

Poleg telekomunikacijskih storitev ponu-
ja podjetje naročnikom KRS-a tudi lasten 
televizijski program Ansat TV. Produkcija 

lastnega TV programa je v lanskem letu 
dosegla približno 180 minut dnevne 
produkcije, kot predpisuje zakonodaja. 
Pripravili smo več kot 70 informativnih 
oddaj POSAVSKI TEDNIK, več kot 400 
prispevkov in več kot 60 pogovornih 
oddaj z aktualnim tedenskim dogajan-
jem. S tem smo zagotovili kakovostno 
lokalno informiranost vsem naročnikom 
naših storitev. Ansat TV pa je s 1. 5. 2014 
začel oddajati tudi v Telekomovem om-
režju, s čimer se je bistveno izboljšala 
tudi geografska pokritost oddajanja v 
celotnem Posavju.

TOMI HORVAT
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Zmaga na 
komunaliadi 
v Celju
Na letošnji Komunaliadi v Celju smo osvojili prvo mesto tako 
v delovnih kot v športnih tekmovanjih ter s tem potrdili prvo 
mesto v skupnem seštevku z lanskoletne Komunaliade v 
Krškem. Jubilejno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva 
je gostilo Celje, kjer so pred tridesetimi leti potekale tudi prve 
komunalne igre, Komunaliada pa je v knežjem mestu potekala 
že petič.
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Sindikat v podjetju
V podjetju je organiziran izvršni odbor sindikata družbe Kostak 
d.d., kamor smo vključeni nekateri zaposleni kot člani sindikata. 
Zaradi naše dejavnosti smo razvrščeni v Sindikat komunale, 
varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (kratko 
SKVNS). V to obliko – SKVNS, je sindikalno povezanih več kot 
90 družb v Sloveniji. Prizadeva si zagotavljati ustrezne delovne 
in življenjske razmere zaposlenih.

Dosedanje sodelovanje z upravo je bilo vedno zgledno in ra-
zumno. Obveščeni smo o vseh večjih aktivnostih uprave, spre-
membah organizacije, soodločamo o posameznih, z zakonom 
določenih vprašanjih, na vpogled so poslovna poročila in načrti, 
vprašani smo po mnenju. Uprava upošteva pravice delavcev po 
Kolektivni pogodbi in Podjetniški kolektivni pogodbi. V mesecu 

decembru 2013 je bilo včlanjenih več kot 220 zaposlenih.

Naša naloga oz. naloga Izvršnega odbora sindikata v družbi je 
preprečevati kršitve delovnopravnih pravic zaposlenih delavcev, 
spremljati in nadzirati izvajanje kolektivne pogodbe in tarifne 
priloge, predlagati ukrepe za varno delo, kakorkoli pomagati 
članom – tudi predlagati ali podeliti denarno pomoč, v okvi-
ru možnosti. Imamo tudi prijetnejše naloge, ko organiziramo 
izlete in druge oblike druženja, npr. piknike, počitnice po nizkih 
cenah, obdarimo sodelavke ob dnevu žena, podelimo ugodne 
vstopnice za termalne riviere, sodelujemo na Komunalnih igrah, 
obdarimo člane ob koncu leta,... Je dober občutek, če ti v težavah 
nekdo stoji ob strani in pomaga.

Srečanje se je pričelo v petek, 6. junija, s posvetom vodstvenih 
delavcev, v soboto, 7. junija, pa se je v štirih delovnih in dvajsetih 
športnih panogah pomerilo več kot 2.600 tekmovalcev iz 66 
slovenskih komunalnih podjetij. K zmagi Kostaka v delovnih 
tekmovanjih so prispevale visoke uvrstitve v vseh panogah: 
tretje mesto v kanalizaciji, četrti mesti v odvozu odpadkov in 
aranžiranju cvetja ter deveto mesto v vodovodu.

V športnih disciplinah so tekmovalci Kostaka osvojili pet zmag, 
in sicer v ulični košarki, v streljanju - moški, metu krogle ter 
vlečenju vrvi za moške in ženske. Nogometna ekipa se je uvrstila 
na drugo mesto, ravno tako ženska ekipa v kegljanju, v kartingu 
pa smo osvojili tretje mesto. Dobre rezultate so dosegli tudi 
tekmovalci v ostalih športnih disciplinah (badminton, bowling, 
kegljanje - moški, namizni tenis, odbojka, pikado – ženske in 
moški, plavanje, streljanje – ženske, šah, tek in tenis). V skupnem 
seštevku vseh tekmovanj smo bili najboljši predstavniki Kostaka 
Krško.

Gostitelj Komunaliade v Celju je bil Simbio d. o.o. s partnerji 
VO-KA Celje d. o.o., Energetika Celje d.o.o. in ZPO Celje d.o.o. 
Naslednjo Komunaliado bodo gostili v Mariboru.

SABINA ŽIBERT
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Pogajanja za kolektivno pogodbo 
komunalnih dejavnosti
Medsebojne obveznosti in odgovornosti med upravo družbe 
Kostak d.d. in sindikatom družbe so urejene s Pogodbo o pogo-
jih dela sindikata. Sklenjeno imamo tudi Podjetniško kolektivno 
pogodbo, kjer so dogovorjene dodatne pravice in obveznosti 
zaposlenih, ki jih Splošna kolektivna pogodba komunalnih 
dejavnosti npr. ne opredeljuje ali le v manjši meri.

Naša velika naloga v letu 2014 je izpogajati si najboljše pravice 
in dolžnosti ali le obdržati obstoječe v Kolektivni pogodbi 
komunalnih dejavnosti. Kolektivna pogodba iz leta 2012 je 
bila namreč z Aneksom št. 1 podaljšana za leto dni in z dnem 

objave v uradnem listu, 27.12.2013, podaljšana še v leto 2014, 
z Aneksom št. 2. Velja za čas do podpisa nove pogodbe oz. do 
konca leta 2014. Podpisniki so s strani delojemalcev: SKVNS, 
ROS komunalne dejavnosti in Neodvisnost Konfederacija novih 
sindikatov Slovenije ter s strani delodajalcev: GZS zbornica ko-
munalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije. 
Prva naslednja pogajanja sledijo ob koncu meseca avgusta, po 
letnih dopustih. Upamo na najboljše, da bomo resnično uskla-
dili medsebojne interese še v letošnjem letu.

Povabilo na izlet v Dubrovnik
Za zdravje in medsebojne odnose skrbimo z raznovrstnimi 
športnimi, rekreativnimi in družabnimi prireditvami. Druženje 
zaposlenih je pomemben del Kostakove kulture, zato skupaj 
z upravo družbe tudi letos planiramo piknik ter v mesecu 
decembru prednovoletno srečanje. Ravno tako ob koncu leta 
sledi srečanje upokojencev. Otroke naših zaposlenih bomo 
tradicionalno povabili na predpraznično otroško predstavo ter 
obisk Božička.

So vam všeč sindikalni izleti? Verjetno ga letos že vsi pogrešate. 
Vabimo vas torej na tridnevni sindikalni izlet v Dubrovnik. Odvil 
se bo v mesecu septembru, od petka, 5. 9. 2014 do nedelje 
zvečer, 7. 9. 2014. Odhod je predviden izpred Kostaka ob 14.00 
uri. Na druženje vabimo vse zaposlene v čim večjem številu. 
Obvestilo z napotki bomo poslali po elektronski pošti, razobesili 
na oglasnih deskah podjetja in posredovali po predstavnikih 
sindikata na oddelke še v mesecu juliju. Podrobne informacije 
pa pridobite pri Mojci Brinovec. 

V okviru organizacije so možna tudi izobraževanja in uspos-
abljanja članstva. Poudariti je na mestu nekatere ponujene 
ugodnosti za člane SKVNS, kot so: kartica ugodnosti (na 
spletnem mestu www.zsss.si si lahko izberete ponudnike, ki 
nudijo ugodnosti, po različnih kriterijih), brezobrestna povratna 
sredstva, brezplačna strokovna in pravna pomoč, informiranje, 
nezgodno zavarovanje, solidarnostne pomoči in ugodni krediti 
preko Delavske hranilnice.

Poti ekstremnega varčevanja, zmanjševanja pravic in plač, niso 
prijazne do delavcev in ne peljejo v smer iz krize. Trenutna 
situacija ni prijazna niti do delodajalcev. V Kostaku si želimo 
obdržati to vez obveščanja in sodelovanja, kakor tudi pravice 
in obveznosti po kolektivni pogodbi. Želimo si, da ostanejo 
medsebojna razmerja v zadovoljstvo obeh.

MOJCA BRINOVEC
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10 let Športnega društva Žlapovec
Letos mineva 10 let od ustanovitve Športnega društva Žlapovec, 
»rojstni datum« društva je 25. oktober 2004. Takrat je 17 usta-
novnih članov pričelo uspešno pot društva, ki skrbi za rekreacijo 
in ostale prostočasne aktivnosti zaposlenih v Kostaku.

Društvo vodi upravni odbor v katerem so Janez Kozole (predsed-
nik), Luka Dirnbek (podpredsednik), ŠteMa Kralj (blagajničarka), 
Darko Hrženjak in Radovan Tkalec (člana). V društvo je včlan-
jenih okoli 100 članov, katerim je na voljo več vrst permanent-
nih oblik rekreacije, vsako leto je organizirano tudi več šport-
no-rekreativnih izletov (pohodniških, kolesarskih, smučarskih), 
člani-tekmovalci pa se redno udeležujejo kolesarskih in tekaških 
maratonov. Enkrat letno je sklican redni letni zbor članov, kjer se 
pregleda delo za nazaj in zastavijo cilji za naprej.

Letos je le-ta potekal 31. marca, v gostišču Margareta v Krškem. 
Na zboru je vodstvo društva predstavilo poslovno poročilo za 
leto 2013 ter program dela za leto 2014, sprejet je bil tudi sklep 
o spremembi višine letne članarine, ki znaša 25 EUR na člana. Na 
seji upravnega odbora pa je sprejet še sklep o ukinitvi pravila, s 
katerim je bila predpisana poravnava zaostalih članarin, v ko-
likor jih član ni sproti poravnal in je v prihodnjih obdobjih želel 
status aktivnega člana.

Trenutna ponudba permanentnih oblik rekreacije obsega: 
rekreacijo in organizirane skupinske vadbe v B-Fit fitnes 
centru v Krškem, rekreacijo v Fitnes klubu Požun na Senovem,  
rekreacijo v Fitnes klubu Arena v Brežicah, skupinske vadbe v 
centru Vitanova v Krškem, igranje badmintona v športni dvora-
ni Šolskega centra v Krškem, igranje košarke v športni dvorani 

Osnovne šole v Brestanici, igranje tenisa v Tenis klubu v Krškem 
(do lani v Brestanici).

V teh precej težkih časih poskušamo ohranjati standard društ-
va, za kar je potrebno angažiranje vseh članov društva. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem predhodnim in trenutnim čla-
nom, ki podpirajo društvo in brez katerih društvo ne bi uspešno 
delovalo. Še posebna zahvala pa gre vsem donatorjem in spon-
zorjem, ki so poskrbeli za prepotrebna sredstva za izvajanje vseh 
aktivnosti. Veliko se jih je zvrstilo v vseh teh letih, nekateri so 
prisotni ves čas, vsak prispevek je dobrodošel. V sklopu društva 
je bilo namreč članom ponujeno veliko število aktivnosti in kljub 
zaostrenim razmeram smo obstoječe obsege ponudbe uspeli 
ohraniti in nadgrajevati. Že omenjena 10-letnica društva se bo 
obeležila v septembru (predvidoma 2. vikend v septembru), ko 
bo organiziran planinski izlet (pohodniški, kolesarski, ipd.) na 
Lisco, z družabnim delom. O podrobnostih boste pravočasno 
obveščeni v drugi polovici poletja. Društvene aktivnosti pa so 
tudi del vsebin projekta Družini prijazno podjetje, v katerem 
se z »Ukrepi za varovanje zdravja« zaposlenim omogoča vkl-
jučevanje v organizirane oblike rekreacije. Zato ste vsi zaposleni, 
ki še niste člani društva, vabljeni k včlanitvi. Zagotovo se bo za 
vsakogar našlo kaj primernega.

JANEZ KOZOLE




