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Pozdravljeni!

Spet smo z vami z novo {tevilko Glasnika Kostaka. V zadnjih mesecih smo si
prizadevali uspe{no zaklju~iti poslovno leto in tako dosegli pozitiven rezultat.
Vlo`eno je bilo veliko truda, za kar se vam vsem skupaj najlep{e zahvaljujem.

V Glasniku predstavljamo na{e klju~ne dose`ke v letu 2001, opozarjamo na
dodatno pokojninsko zavarovanje, nekoliko spremenjeno organizacijo in
sistemizacijo dru`be ter na razpis letovanja v na{ih po~itni{kih objektih.

Upam, da ste kljub neutrudnemu delu opazili prebujajo~o se pomlad in tople `arke
sonca. Naj vam sve`ina spomladanskega {opka da energijo, da premagate
morebitne ovire na zastavljeni poti.

Spo{tovane delavke,
ob prazniku dneva `ena smo vas, upam da, razveseliti s skromno pozornostjo.

Iskrene ~estitke tudi vsem mamicam za dan materinstva, 25. marca. Izbrskajte
sleherni u`itek in u`ivajte v drobnih stvareh.

Uprava dru`be Kostak d.d.
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Pomembnej{i podatki o poslovanju dru`be v letu 2001
Klju~ni dose`ki v letu 2001:

~isti prihodki iz prodaje, dose`eni v
dejavnostih gospodarskih javnih
slu`b, so se glede na preteklo leto
pove~ali za 15,7%, zbrana sredstva
tarifnega sistema pa za 14,7%.
Prihodki, dose`eni v tr`nih deja-
vnostih, zaradi recesije, spodbu-
jene predvsem z upo~asnitvijo
avtocestnega programa in vse ve~je
konkurence, niso dosegli prihod-
kov realiziranih v preteklem letu.
Vplivali pa so tudi specifi~ni pogoji
kot zamenjava prete`nega dela
vodstvenega kadra v tr`nih
sektorjih in odprave napak iz
preteklosti;
dobi~ek iz poslovanja v letu 2001
je realiziran v vi{ini 1.239 tiso~ SIT,
kar je glede na preteklo leto, ko je
bila izkazana izguba iz poslovanja

v vi{ini 33.713 tiso~ SIT, izredno
ugoden rezultat. ^isti dobi~ek je
zaradi oblikovanega popravka
kratkoro~ne finan~ne nalo`be ni`ji
kot preteklo leto, brez upo{tevanja
popravka finan~ne nalo`be pa bi bil
vi{ji za 89% (popravek kratkoro~ne
finan~ne nalo`be je bil v letu 2001
oblikovan zaradi danega kratkoro-
~negakredita dru`biTogrel d.o.o.);
akumulacija, ki predstavlja notra-
nje vire in je opredeljena kot vsota
dobi~ka in amortizacije zna{a
166.531 tiso~ SIT, brez upo{tevane
amortizacije za sredstva v upra-
vljanju pa141.861 tiso~SIT.

Finan~ni prihodki so v letu 2001
zaradi oblikovanega popravka
finan~ne nalo`be ni`ji kot finan~ni
odhodki. Brez upo{tevanja popravka
nalo`be pa finan~ni prihodki za ve~

kot dvakrat presegajo finan~ne
odhodke. Izredni prihodki, ki jih kot
najve~ja postavka sestavlja prejeta
dotacija za pokrivanje izgube,
ugotovljene na dejavnostih gospo-
darskih javnih slu`b pa kar za 21 krat
presegajo izredne odhodke. Celotni
dobi~ek se je zaradi oblikovanega
popravka finan~ne nalo`be v vi{ini
53.107 tiso~ SIT glede na preteklo
leto zni`al za 11% in zna{a 49.301
tiso~SIT,ki ga sestavlja:

dobi~ek iz poslovanja 1.239 tiso~
SIT,
izguba iz finan~nega poslovanja v
vi{ini 34.994 tiso~SIT,

�

�

�

�

�

� dobi~ek iz izrednega delovanja
83.056 tiso~ SIT.

Gospodarski na~rt
Strokovne slu`be so pripravile de-

lovni osnutek Letnega gospo-
darskega na~rta dru`be Kostak d.d.
za leto 2002. Sestavni del na~rta je
Program dela komunale. V osnutku
gospodarskega na~rta niso upo-
{tevane spremembe v zvezi s kapi-
talsko nalo`bo v odvisni dru`bi
Togrel in tudi ne spremembe lastni-
{ke strukture in kapitala v dru`bi
Kostak. Po pravnomo~nosti sodnih
odlo~itev v zvezi z odprodajo ve~in-
skega lastni{kega dele`a v dru`bi
Togrel bodo dani pogoji za izvedbo

na~rtovane kapitalske spremembe,
zaradi ~esar bo takrat potrebno
izdelati rebalans gospodarskega na-
~rta. Na~rtovane spremembe bodo
vplivale tudi na obseg poslovanja
tr`nihdejavnosti.

Zastavljeni cilji bodo uresni~eni z
zanesljivim in kakovostnim izva-
janjem vseh storitev, ki se medse-
bojno dopolnjujejo in ustvarjajo pre-
dnosti iz sinergijskih u~inkov.

V skladu z dose`enimi rezultati
poslovanja bo potrebno zagotoviti
motivacijo zaposlenih, kar vas bo

najverjetneje najbolj pritegnilo k
sodelovanju.

Delovni osnutek je bil obravnavan
na seji nadzornega sveta dru`be , dne
14. novembra 2001, naslednjega dne
pa je bil poslan na Ob~ino Kr{ko.
Ob~inski svet je potrdil vse pomem-
bne postavke. Pred dokon~no potrdit-
vijo na seji nadzornega sveta, to je do
konca meseca marca, je dru`ba dol`-
na obvestiti o gospodarskem na~rtu
tudi Svet delavcev, preko katerega
boste lahko sodelovali pri odlo~anju
in bili podrobno obve{~eni o vsebini.
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Pri zajtrku ljubimec vpra{a blondinko:
"Zakaj so pa jajca tako trda? Kako dolgo si jih pa kuhala?"
"Trideset minut!"
"Kako? Trideset minut? Jajca se kuha najve~ pet minut!"
"To vem, ampak jajc je bilo {est!"
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Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v dru`bi

Svet delavcev in sindikat dru`be sta
se v mesecu februarju posvetovala z
upravo o predlogu Akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v dru`bi. Po uskladitvi in danem
pozitivnem mnenju je omenjeni akt
dokon~no potrdil tudi nadzorni svet
dru`be.

Le ta je sestavljen iz Pravilnika o

organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v dru`bi, iz organigrama delo-
vnih mest in dejavnosti ter iz opisov
posameznih delovnih mest.V veljavo
je stopil s 1.marcem2002.

Namen potrditve akta ni bil spre-
memba pla~ilnih razredov zaposle-
nimvpodjetju, temve~dase:

1) sistemizirajo delovna mesta, ki v

aktu {eniso bila spremenjena,
2) re{ijo delovna mesta za delavce
invalide oziroma delavce z zmanj-
{ano delovno zmo`nostjo ter
3) racionalizira delovni proces in s
tem tudi stro{ki delovnega procesa.

Uprava

Komunalne
dejavnosti

Tr`nica

Ravnanje z
odpadki

Strokovne
slu`be

Ogrevanje

Kanalizacija

Vodovod

Tr`ne
dejavnosti

Pogrebno
pokopali{ka slu`ba

Slu`ba za
informatiko in
komunikacije

Finan~no
ra~unovodski

sektor

Splo{no
kadrovski

sektor

Tehni~no
razvojni
sektor

Sektor
vzdr`evalnih

in ~istilnih
del

Sektor
nizke

gradnje

Skladi{~no
nabavna slu`ba

s trgovino

"Trgovec z gradbenim materialom je `e ve~ let stalnim strankam prodajal na
up. Zapisoval si je njihove dolgove v posebno knjigo in ko je pri{el dolo~en
datum v mesecu so mu dol`niki poravnali dolgove. Toda, neko~ je ugotovil,
da njegove najbolj razsipne stranke, ki je pri njemu najve~ nakupovala in mu
bila najbolj dol`na, ni ve~ v trgovino, dolga pa tudi ni popla~ala. Ta stranka
je bil mo{ki srednjih let, za katerega je trgovec s te`avo izvedel naslov, ko pa
mu je to uspelo mu je napisal pismo s pro{njo, naj mu ~imprej poravna
dolgove. `al, niti odgovora ni prejel. Kon~no se je trgovec odlo~il za
druga~no taktiko in je dol`niku poslal fotografijo svojih treh otrok in mu
napisal:
"Vam je zdaj jasno, zakaj potrebujem denar?"
Kmalu je prejel pismo dol`nika, v katerem je bila fotografija lepotice, poleg
pa pripis:
"Vam je sedaj jasno, zakaj vam ne morem pla~ati?"

^as je, da se dokoplje{ do
pomembnega spoznanja.

@iveti mora{ in se nau~iti smejati.
Nau~iti se mora{ poslu{ati
prekleto glasbo `ivljenja in

spo{tovati duha, ki ti~i za tem,
ter se smejati njuni razgla{enosti.
Tako je to. Ve~ nih~e ne pri~akuje

od tebe.

Organigram dejavnosti
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Kaj  nas ~aka v tretjem `ivljenjskem obdobju?
Dragi sodelavec, sodelavka,
v Glasniku Kostaka, oktobra 2001,

smo vas na kratko seznanili o klju~ni
spremembi Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, to je o
pokojninski reformi in zaklju~ili z
mislijo:

Zagotavljamo vam, da tokrat skrbi-
mo za va{a 60-ta leta, ko se trudimo,
da vsi skupaj najugodneje privar-
~ujemo del finan~nih sredstev. Pri-
siljeni smo, da sami namenimo novi
reformi nekaj pozornosti in se pri~ne-
mo zavedati pomena prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja, ki pa ni
namenjeno le srednji generaciji,
temve~ tudi tistim, ki so {ele za~eli
svojo delovno pot. Za varno starost
bo zato poleg obstoje~ih pokojnin po-
trebnoposkrbeti tudi zadodatnevire.

Na svetu delavcev, s sodelovanjem
sindikata dru`be, je uprava za~ela
postopek za sklenitev dodatnega po-
kojninskega zavarovanja, seveda se
bo postopek izpeljal, ~e se boste za to

odlo~ili vi. Gradivo, ki je bilo vro~e-
no na imenovani seji, lahko pregle-
date preko intraneta dru`be Kostak,
na vpogled pa je tudi pri predsednici
sveta delavcev in predsedniku sindi-
katadru`be.

OBLIKE DODATNIH
POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ

Obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje je obvezno v primerih,
ko se nadome{~a sedanji sistem {tetja
zavarovalne dobe s pove~anjem ozi-
roma beneficirane delovne dobe.
Premije za to obliko obveznega do-
datnega zavarovanja pla~ujejo delo-
dajalci.

V prostovoljno dodatno zavaro-
vanje se lahko vklju~i le zavarovanec
ali u`ivalec pravic iz obveznega po-
kojninskegazavarovanja.

Sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanje je raz-
deljennadveskupini:

na skupinsko dodatno zavarovanje,
v katero se delavci vklju~ujejo po-

sredno preko svojegadelodajalca;
na individualno prostovoljno do-
datno zavarovanje, v katero se vsak
posameznik vklju~i sam.
Podjetja se lahko odlo~ijo, da bodo

zaradi prispevanje k ve~ji pokojnini,
dodatno pokojninsko zavarovala svo-
je zaposlene, in sicer tako, da delno
ali v celoti pla~ujejo premije doda-
tnega zavarovanja.

V letu 2002 je najni`ji minimalni
znesek mese~ne premije 3.683,00
SIT, najvi{ji znesek premije, vpla~a-
ne v koledarskem letu, pa lahko zna{a
najve~ 24 % obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje za zavarovanca oziroma 5,844
%bruto pla~ezavarovanca.

Za vklju~itev v skupinsko dodatno
zavarovanje mora biti izpolnjen tudi
pogoj, da je vanj vklju~eno najmanj
51% vseh zaposlenih v podjetju. V
imenu svojih delavcev sklene z izva-
jalcem zavaro-
valno pogodbo podjetje. Pri indivi-
dualnem dodatnem zavarovanju
sklene zavarovalno pogodbo z izva-
jalcem zavarovanecsam.

" KO SMO STARI 20 LET, NAS SKRBI, KAJ
SI DRUGI MISLIJO O NAS. PRI 40-TIH NAS
NE ZANIMA, KAJ SI DRUGI MISLIJO O
NAS. PRI 60-TIH UGOTOVIMO, DA SPLOH
NIKOLINISOMISLILINA NAS!"

�

�

pokojninskega na~rta

Razpis letovalnih terminov
Verjetno ste na oglasnih deskah

opazili, da smo `e razmi{ljali o va-
{em po~itku. Razpisali smo leto-
valne termine za sezono 2002 in vas
pozvali, da vlo`ite do konca meseca
marca vloge za letovanja v Nere-
zinah, Dugi Uvali in Vrsarju. Vloge
so dostopne v kadrovski slu`bi po-
djetja in na intranetu, od koder si
obrazec lahko stiskate, ga izpolnite
in naslovite na kadrovsko slu`bo.
Priloga razpisanim terminom je
Cenik kori{~enja po~itni{kih kapa-
citet, ki je ostal nespremenjen. Pou-
darili bi le, da bomo letos pri~eli z
obra~unom prispevka za uporabo
drobnega inventarja. ^e citiramo

~len Pravil letovanja: "Zaposleni,
upokojenci in zunanji uporabniki
po~itni{kih kapacitet so dol`ni pri
dvigu napotnice in eviden~nega lista
pla~ati prispevek za uporabo dro-
bnega inventarja v vrednosti 2.000
SIT (`e vklju~en DDV).

@elimo vam ~im manj nepri-
jetnosti pri izpolnjevanju obrazca in
izbiri terminov ter ugodno re{eno
vlogo.

Prijeten oddih.

Poziv
Vljudno vas napro{amo, da predsedniku in ~lanom sindikata dru`be pomagate pri izbiri skupnega izleta tako, da jim
posredujete nekaj idej, predlogov, zamisli, … do konca meseca marca.Veselimo se va{ega sodelovanja.


