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Uvodnik

Konec tropske vroèine, konèani dopusti, prvi šolski dan, trgatev, vse to ka�e, da je v zraku jesen. Vroèine in sonca
je bilo letos na pretek in upamo, da ste vsaj kak dan namenili oddihu in sprostitvi. Oddih je lahko poèitek, športna
aktivnost ali pa delo, ki se razlikuje od vsakodnevnih opravil. Pomembno je, da zamenjamo ritem, se rahlo
oddaljimo od vsakodnevnih obveznosti, skrbi in stresa in od tam la�je ovrednotimo svoje dose�ke, uspehe ter
vidimo tudi podroèja, ki bi jih �eleli popraviti in izboljšati. Prav je, da se dr�imo ritma, ki nas ga je nauèila
narava. Da imamo obdobje delovanja in mirovanja. In prav v dobi mirovanja si naberemo novih moèi, tam se
rodijo ideje, iz njih novi cilji in èe tem ciljem z delovanjem sledimo, se jih veèina uresnièi.
To poletje je dogajanje v našem podjetju zaznamovala sprememba lastništva, znani in na skupšèini sprejeti so
rezultati poslovanja v preteklem letu. Nastopil je torej primeren èas, da pogledamo, kaj smo dosegli in sprejmemo
cilje za prihodnost. Eden od v prihodnost usmerjenih ciljev je delovanje v skladu z zahtevami standarda ISO
9001, kjer smo v fazi priprav na certifikacijo. Pomembna novost v sektorju komunale je konèana izgradnja
Zbirnega centra na odlagališèu odpadkov Spodnji Stari Grad, posodobili pa smo tudi svojo opremo, med drugim
tudi z nakupom novega sodobnega vozila za èišèenje kanalizacije. V juniju smo izvolili nove èlane sindikata
dru�be Kostak in Sveta delavcev. Vse te novosti ka�ejo, da v preteklih mesecih le nismo toliko dopustovali.
Poèitka ni bilo niti za delavce v delovni enoti Vodovod in lahko jim èestitamo, da ob hudi suši ni bilo veèjih motenj
v vodooskrbi.



Vipso d.o.o. Senovo...............3.046
Timi d.o.o. Krško...................3.000
Iteo d.o.o. Raka......................2.992
Jernej �arn s.p........................1.200
Arh d.o.o. Krško ....................1.200
Franc Neèemer s.p. ...................200
Janko Kerin s.p. ........................200

Št. delnic
Domaèi investitorji
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Poslovanje dru�be Kostak v letu 2002, lastninska
konsolidacija in naèrti za prihodnost
Po konèanih dopustniških dneh, s
katerimi smo zakljuèili enoletni
delovni ciklus, je prav, da pogledamo
rezultate opravljenega dela, jih
primerjamo z naèrtovanimi, ugoto-
vimo, kako uspešni smo bili, nato pa
si zastavimo nove cilje in pripravimo
plane. Uprava je bila kljub hudi
vroèini letos v poletnih mesecih zelo
aktivna. Potrebne so bile še zadnje
korekcije in priprave na zakljuèek
lastninske konsolidacije dru�be

Kostak. Prelomnico je predstavljal
konèni sodni epilog v zvezi s sporom
z dru�bo Togrel. Sledil je steèajni
postopek Togrela in izra�en interes
Begrada po izstopu iz lastninske
strukture Kostaka. Njegov osnovi
namen ob nakupu delnic Kostaka je
bil namreè ravno prevzem lastništva
nad dru�bo Togrel (proizvodnje in
nepremiènin). 24.07.2003 je pote-
kala seja obèinskega sveta Obèine
Krško, kjer so svetniki obravnavali in

izglasovali lastninsko konsolidacijo
dru�be Kostak d.d., z izstopom ve-
èinskega lastnika Begrad d.d Novo
mesto, ter posledièno prerazpo-
reditev delnic in zmanjšanje osnov-
nega kapitala dru�be Kostak. Podpi-
san je bil protokol o aktivnostih gle-
de izstopa delnièarja dru�be Begrad
d.d. iz kapitalske strukture dru�be
Kostak d.d.., skupšèina pa je sprejete
sklepepotrdila.

Št. delnic Odstotek
Obèina Krško ........................................................... 17.200 .....43,000 %
Domaèi investitorji ..................................................... 11.838 .....29,595 %
Poslovodstvo................................................................ 4.000 .....10,000 %
Tuji investitor - Brantner Walter Ges.m.b.h., Avstrija...... 4.000 .....10,000 %
Mali delnièarji.............................................................. 2.962 .......7,405 %
Skupaj ........................................................................ 40.000 ....100,00 %
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Predvidena nova lastniška struktura dru�be Kostak je sledeèa:

Vodstvo dru�be Kostak nas je na Zboru
delavcev 2. septembra seznanilo o spre-
membah v lastniški strukturi, pomemb-
nejših projektih, ki potekajo v dru�bi, ter
naèrtihzaprihodnost.

Zaplet s Togrelom je delno zameglil
ostale dose�ke naše dru�be. Poslovno
leto se sicer konèa z decembrom,
vendar je celoten postopek zakljuèen
šele ob koncu prve polovice na-
slednjega leta. Ugotavljanju rezul-
tatovsledipripravaletnegaporoèila,ki
ga nato pregleda in revidira revizijska
hiše, zatem ga obravnava nadzorni
svet, dokonèno pa ga sprejme in po-

trdi skupšèina. Dru�ba je z rezultati
zadovoljna.Uprava,vodstvenidelavci
in vsi zaposleni so v glavnem izpolnili
vse naloge, zapisane v programu dela.
Leto 2002 je zaznamovalo poveèanje
kvalitete komunalnih in drugih sto-
ritev ter zadovoljstvo potrošnikov,
poveèanje poslovne uèinkovitosti in
dolgoroèno sodelovanje s poslovnimi
partnerji, poveèanje vrednosti premo-

�enja lastnikov in upoštevanja
njihovih interesov, zagotavljanje soci-
alne varnosti zaposlenih ter njihovo
izobra�evanje, izboljšan informacijski
sistem ter veèji poudarek na odnosih z
javnostjo.

K dose�enim rezultatom je
pripomogel vsak zaposleni v dru�bi.
Zahvaljujemo se za vaš trud in priza-
devnost.

Pomembnejši podatki o poslovanju dru�be Kostak v letu 2002
�

èisti prihodki iz prodaje, dose�eni v dejavnostih gospodarskih javnih slu�b, so se glede na preteklo leto poveèali za
4 %, zbrana sredstva tarifnega sistema pa za 8 %. Prihodki, dose�eni v tr�nih dejavnostih, so po recesiji v letu 2001
dose�eni v višini 2.325.820 tisoè SIT, kar pomeni 57% poveèanje glede na preteklo leto.
èisti dobièek je zaradi oblikovanega popravka dolgoroène finanène nalo�be v višini 7.365 tisoè SIT in
kratkoroène finanène nalo�be v višini 54.089 tisoè SIT do odvisne dru�be Togrel ni�ji kot preteklo leto, brez
upoštevanja popravka finanène nalo�be pa bi znašal 67.158 tisoè SIT.
akumulacija, ki predstavlja notranje vire in je opredeljena kot vsota dobièka in amortizacije, znaša 308.507 tisoè
SIT, brez upoštevane amortizacije za sredstva v upravljanju pa 100.753 tisoè SIT.

�

�

�
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Èisti dobièek poslovnega leta brez popravka
finanène nalo�be
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Najbolj, kar za 57% glede na leto
2001, so se v letu 2002 poveèali
prihodki tr�nih dejavnosti, ki so
ustvarile 77 % prihodkov dru�be
Kostak. Najpomembnejše tr�ne de-
javnosti so:

Tr�ne dejavnosti komunale, ki se
navezujejo na GJS in so ustvarile

11%prihodkov tr�nih dejavnosti,
Sektor nizkih gradenj, za katerega
je v letu 2002 znaèilna visoka rast
prometa in uspešno poslovanje, je
ustvaril 60% prihodkov tr�nih
dejavnosti,
Sektor vzdr�evalnih in èistilnih
del, ki je vezan na enega naroènika
- Nuklearna elektrarna Krško, je v

letu 2002 ustvaril 20% prihodkov
tr�nih dejavnosti,
Trgovina, katere prodajni pro-
gram se je v letu 2002 razširil tudi
na prodajo elektro materiala in ku-
rilnega olja, je ustvarila 7% pri-
hodkov tr�nih dejavnosti
Konec leta 2002 je bilo v dru�bi
Kostak zaposlenih 261 delavcev,

�

�

�

�

�

Naèrti za prihodnost

V letu 2003 bo dru�ba Kostak d.d.
Delovala na podroèju povezovanja in
skupnega nastopanja podjetij, ki
opravljajo gospodarske javne slu�be
na obmoèju Posavja ter pri prido-
bivanju poslov pri izgradnji hidro-
elektraren na spodnji Savi in veèjih
investicij na podroèju Posavja. Na ka-
drovskem podroèju naèrtujemo
obse�en program dodatnega uspo-
sabljanja oz. izobra�evanja za zapo-
slene ter uvajanje dela s posodo-
bljenimi tehnologijami. Prav tako bo v
prihodnje veèji poudarek na komu-
nikacijskih tehnologijah in informi-
ranju.

Vgospodarskemnaèrtuza leto2003je
uprava dru�be opredelila kljuène ele-
mente poslovanja dru�be Kostak v
prihodnosti:

ustvariti kupcem in okolju prijazno
podjetje, ki bo kakovostno izvajalo
vse dejavnosti, ki se medsebojno
dopolnjujejo in s tem ustvarilo kon-
kurenènoprednostnatrgu,
dolgoroèno pridobiti v izvajanje vse
gospodarskejavneslu�be,

vzpostaviti dobre in predvsem

dolgoroènepartnerskeodnose,
razvijati specifièno dejavnost
izgradnje gospodarske infra-
strukture in s tem doseèi èim veèji
tr�nidele�,
na podroèju elektronskega poslo-
vanja postati prepoznavna dru�ba v
okolju,
zagotovitipogojezanemotenoizva-
janje vseh dejavnosti ter doseèi ura-
vnote�eno poslovanje vsake dejav-
nosti,ki jodru�baizvaja,posebej,

poveèati kvaliteto komunalnih in

drugih storitev ter nadaljevati s po-
stopki za pridobitev certifikata
kakovosti inHACCP,
realizirati investicijski program in
odprodajo poslovno nepotrebnega
premo�enja,
podpirati izobra�evanje kadrov in s
tem izboljšati izobrazbeno strukturo
zaposlenih ter nadgraditi njihovo
motivacijo.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Povzetek revidiranega poslovnega poroèila za leto 2002, Predlog lastninske transformacije dru�be
Kostak in Protokol o aktivnostih glede izstopa delnièarja dru�be Begrad d.d. iz kapitalske strukture
dru�be Kostak, so v celoti objavljeni na intranetu, v rubriki Mediji, ter na spletni strani
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Zgrajen zbirni center na odlagališèu odpadkov Spodnji Stari Grad
Konèali smo z izgradnjo zbirnega

centra na vhodu na odlagališèe Spod-
njiStariGrad.

Gradnja zbirnega centra je po-
vezana z loèevanjem koristih odpad-
kov, s katerim smo v podjetju Kostak
Krško prièeli v letu 2002 s posta-
vitvijo 89 ekoloških otokov. V mese-
cu juliju in avgustu 2003 smo jih do-
datno postavili še 25 in omogoèili
odlaganje loèeno zbranih frakcij na
celotnem obmoèju obèine Krško. V
letu 2003 smo, vkljuèno z mesecem
julijem, z loèenim zbiranjem na
ekoloških otokih zbrali 39.3 t papirja,
14.4 t, plastike in61.5 t stekla.

Do konca meseca julija smo zaradi
uvedbe loèenega zbiranja na odla-
gališèu nenevarnih odpadkov Spod-
nji Stari Grad, odlo�ili 2.132 m manj
odpadkov, kar predstavlja 4,8 % vseh
odlo�enihodpadkovvobèiniKrško.

Na recikla�nem dvorišèu Zbirnega
centra Spodnji Stari Grad poteka
sprejem ostanka odpadkov, pomoè in
usmerjanje obèanov oziroma strank

pri prevozu in odlaganju odpadkov,
kontrola dostavljenega materiala in
vodenje evidenc, informiranje cen-
trale o stanju na zbirnem centru (po-
roèila o poteku del na zbirnem
centru) ter obdelava in plasma loèeno

zbranih odpadkov na ekoloških oto-
kih. Papir, zbran na ekoloških otokih,
se sortira (loèuje se karton od osta-
lega papirja), nato se stisne in balira s
pomoèjo stiskalno-balirne naprave,
ki je nova pridobitev zbirnega centra.
Steklo se sortira, vendar se ga ne
stiska ali balira. Pri sortiranju plastike
se loèeno zbira PE-folija in PET-
embala�a (loèuje se prozorno emba-
la�o, prozorno modro embala�o in
mešano embala�o, v kateri sta zelena
in rumena embala�a), nato pa se �e
presortirana plastika stiska in balira.
Sortirajo se tudi kosovni odpadki, ki
jih zberemo v polletnih akcijah. Vse
sortiranjepoteka roèno.

Dodatno se bo na recikla�nem
dvorišèu Zbirnega centra Spodnji
Stari Grad izvajalo tehtanje pripelja-
nih kolièin odpadkov (le to sedaj po-
teka na tehtnici v VIPAP-u), kompo-
stiranje bioloških odpadkov, s prièet-
kom loèenega zbiranja pri gospo-
dinjstvih, sprejemanje kosovnih od-
padkov skozi vse leto, sprejemanje
nevarnih odpadkov skozi vse leto,
sprejemanje gradbenih odpadkov
skozi vse leto in plasman loèeno
zbranih frakcij in pridelanega kom-
posta.

Z loèenim zbiranjem odpadkov, ki
se zaène �e v samem gospodinjstvu,

smo prebivalci obèine Krško prispe-
vali k razbremenitvi odlagališèa
Spodnji Stari Grad in slovenski indu-
striji zagotovili stalen vir sekun-
darnih surovin.

3

Vsi zaposleni v podjetju moramo
biti vzor našim otrokom, sosedom in

prijateljem ter jih usmerjati k
loèevanju odpadkov. Hkrati vas pro-
simo, da nas obvešèate o polnosti
katerega izmed postavljenih eko-
loških otokov, saj bomo s skupnimi
moèmi prispevali k boljši orga-
nizaciji samega odvoza in veèjemu
zadovoljstvu naših uporabnikov. Za
posredovanje informacij lahko iz-
polnite Obrazec o polnosti posode
na ekološkem otoku, ki je objavljen
na spletni strani našega podjetja, v
rubriki Obrazci ali pa poklièite na
telefonsko številko 07 48 17 229.
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Novo vozilo Cappellotto
Naše podjetje izvaja široko paleto

najrazliènejših dejavnosti. Ni nam
vseeno, v kakšnem okolju �ivimo,
trudimo pa slediti tudi novo po-
stavljenim zahtevam, ki nam jih na-
laga zakon in jih moramo spoštovati
tako izvajalci dejavnosti odvajanja
odplak kot povzroèitelj, zato smo v

poletnih mesecih nabavili novo spe-
cialno vozilo za èišèenje kanalizacije
z visokotlaèno èrpalko s pritiskom
220 bar, z mo�nostjo èišèenja v dol-
�ini 80 m, s katerim lahko oèistimo
vse usedline in odtoène cevi, od WC-
jev do glavnih kanalizacijskih kolek-
torjev, profilov od premera 50 mm

do premera 1000 mm. Ker je vozilo
kombinirano, lahko vse odpadke
posesa. Dol�ina sesalne cevi je 40 m,
kar nam bo omogoèalo praznjenje
najbolj nedostopnih jaškov in greznic
z enkratnim odvozom, s cisterno pro-
stornine 6 m , z odvozom odpadkov
naèistilno napravo.

3

Projekt ISO 9001:2000
Eden pomembnejših ciljev naše

dru�be v letu 2003 je pridobitev cer-
tifikata ISO 9001. ISO 9001 je med-
narodno priznan standard, ki ureja
sistem vodenja kakovosti in pred-
stavlja urejen naèin doseganja sklad-
nosti z zahtevami in prièakovanji. Za
pridobitev standarda smo se odloèili,
ker �elimo izboljšati našo konku-
renèno prednost, izboljšati urejenost
procesov, odgovornosti in ker ver-
jamemo, da bo pripomogel k izbolj-
šanjukakovostinašegaposlovanja.

Standard bomo v prvi fazi uvedli za
procese:
èišèenja poslovnih in proizvodnih
procesov.
oskrbespitnovodo.
izvajanje storitev ravnanja z od-
padki.
Izvajanje tr�nih storitev za sektor
komunale.
Standard sam predpisuje zahteve in

podroèja, ki jih mora podjetje urediti v
svojem poslovanju. Èe to prika�emo
na primeru, standard recimo pred-
pisuje, da mora biti zagotovljena sled-
ljivost reklamacij. Podjetje samo nato
predvidi in zapiše, na kakšen naèin bo
ugotavljalo, bele�ilo, spremljalo rekla-
macije, kdo je odgovoren za spremlja-

nje, kdo za nadzor, kdaj in kako se re-
klamacije analizirajo in rešujejo. Sa-
mi sebi torej predpišemo postopek, ki
ga moramo pri delu upoštevati. Opisan
postopek imenujemo Organizacijski
predpis, postopek, ki podrobneje opre-
deljujenavodilazadelo,paimenujemo
Organizacijsko navodilo. Krovni do-
kument, vkateremsebomoopredelili,
zakaj smopristopilikstandardu,katere
postopke bomo uredili po tem stan-
dardu in ki bo kot neka prva izkaznica
našeorganiziranosti,paseboimenoval
Poslovnikkakovosti.

Za pridobitev certifikata bomo mo-
ralidokazati,dasmovtehpredpisihza-
jeli vse elemente, ki jih standard mi-
nimalno zahteva, in dokazati, da de-
jansko delamo tako, kot smo si pred-
pisali. Ta preverjanja imenujemo pre-
soje, ki so notranje in zunanje. Pri no-
tranjih izvajamo presojo notranji pre-
sojevalci, ki smo se za to izobrazili, zu-
nanjo presojo pa izvajajo presojevalci
iz pooblašèene organizacije za certifi-
ciranje.

V podjetju trenutno konèujemo fazo
pripravljanja dokumentacije, ki jo bo-
mo poslali v pregled še v tem mesecu.
Izvedli smo �e prvo notranjo presojo,
kjer smo ugotovili doloèene ne-

skladnosti in jih
v tem èasu od-
pravljamo. Ko-
nec septembra
bomoizvedli še
eno notranjo
presojo, naš
cilj pa je v tem letu uspešno opraviti tu-
di zunanjo presojo in pridobiti ce-
rtifikat.

S samo pridobitvijo se projekt ne
bo konèal. Nasprotno. Postal bo naèin
našega delovanja. Za ohranjanje ce-
rtifikata jenamreèpotrebno vsakoleto
vsaj enkrat izvesti notranjo in zunanja
presoja, vsako tretje leto pa poteka
recertificiranje. Èe se pri zunanji pre-
soji ugotovi hujša neskladnost, lahko
certifikat izgubimo. Z odloèitvijo za
pridobitev certifikata smo se torej
odloèili, da bomo s tam standardom �i-
veli indelalivskladuz njim. Topa ne
pomeni, da bomo sedaj vrsto let delati
nespremenjeno. Sistem je �iv, dopu-
šèa in celo vzpodbuja spremembe, po-
trebno je le sproti prilagajati zapisane
postopke.

»Strokovno, vestno in odgovorno
delojenaševodilo.«

�

�

�

�
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V letu 2002 smo se pri uvajanju
projekta loèenega zbiranja odpadkov
povezali s predstavniki osnovnih šol
in skušali preko osnovnošolcev vpli-
vati na zavest obèanov o varovanju
okolja. Zaznali smo, da po šolah po-
teka veliko aktivnosti za izboljšanje
odnosa do okolja in da nekateri men-
torji posveèajo tej temi veliko po-
zornosti. Nekatere šole pri tem še po-
sebej izstopajo. Osnovna šola Seno-
vo je pridobila Eko zastavo in posta-
la prava Eko šola. Zbrali so najveè
odpadnega papirja, posneli Eko film,
sodelovali na Eko bazarju v
Ljubljani, izbirali EKO lepotico in
izvajali še vrsto aktivnosti. Osnovna
šola Raka je bila
pobudnik akcije
zbiranja pla-
stiènih in ko-
vinskih za-
maškov. S to
akcijo se otrocinavajajo na sorti-
ranje, navado pa nato prenesejo v
dru�ine. Pokrovèke so zbirale štiri

šole in jih skupaj zbrale kar celo tono.
Za zakljuèek dobrega sodelovanja,
nagrado uèencem in vzpodbudo za še
tesnejše in prepotrebno sodelovanje,
smo 23.06.2003 organizirali izlet za
90 uèencev iz vseh devetih osnovnih
šol naše obèine, ki so se iz podroèja
ohranjanja okolja še posebej izkazali.
Z dvema avtobusoma smo se od-
peljali proti Vrhniki, kjer smo si
ogledali Zbirni center za loèeno zbi-
ranje odpadkov. Z zanimanjem smo
si ogledali tudi Luko Koper in njihov
sistem ravnanja z odpadki ter prakti-
èni prikaz kompostiranja. Na koncu

pa smo se v veliko veselje otrok
zapeljali še v Portoro� in zaplavali v
morju.

Sodelovanje z osnovnimi šolami
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Kadrovske novice
23.06. 2003 so v našem podjetju po-

tekale volitve v sindikat dru�be in svet
delavcev.

V
KOSTAK d.d. smo za dobo petih let
izvolilinaslednjepredstavnike:

Drago Hrvatiè, delovna enota
pogrebno pokopališka, sektor Ko-
munala-predsednik
Roman Vodopivec, Sektor èistilnih
in vzdr�evalnih del namestnik
predsednika
Nevenka Kekiè, Finanèno ra-
èunovodski sektor in Splošno
kadrovski sektor blagajnièarka -
evidentièarka
Peter Levièar, delovna enota Vo-
dovod,sektorKomunala
Janez Kozole, delovna enota
Obraèun komunalnih storitev, sek-
torKomunala
Nataša Preskar, Sektor èistilnih in
vzdr�evalnihdel
FrancUnetiè,Nizkegradnje
IvanRadej,Nizkegradnje, skladišè-
nonabavnaslu�bastrgovino

Lidija Kos, Tehnièno razvojni sek-
tor, Slu�ba za informatiko in ko-
munikacije

V
Kostakd.d.sobili izvoljeni:
Marjana Petan, Tehnièno razvojni
sektor, Slu�ba za informatiko in
komunikacije, Finanèno raèuno-
vodski inSplošnokadrovskisektor -
predsednica
Drago Zadravec, Nizke gradnje in
skladišèno nabavna slu�ba s
trgovino-namestnik
Jo�eArh,sektorKomunala
Janko Ban, Sektor èistilnih in
vzdr�evalnihdel

V pa so bili za dobo
štirih let izvoljeni:

Bojan Cizel, Skladišèno nabavna
slu�bastrgovino-predsednik
Vlado Grahovac, Nizke gradnje -
namestnik
Vlado Vizlar, delovna enota Snaga,
sektorKomunala

Radovan Jelen, delovna enota
Vodovod,sektorKomunala
Peter Levièar, delovna enota Vodo-
vod,sektorKomunala
Jo�ica Bogoviè, obrat dru�bene pre-
hrane, Sektor èistilnih in vzdr�e-
valnihdel
Drago Kozole, èišèenje obra-
tovalnih prostorov, Sektor èistilnih
invzdr�evalnihdel
Justin Pacek, Tehnièno razvojni
sektor s Slu�bo informatike in ko-
munikacije
Janja Zoriè, Finanèno raèunovodski
inSplošnokadrovskisektor

Izvršni odbor sindikata dru�be
Nazdozni svet sindikata dru�be

Svet delavcev
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Obtejprilo�nostise�elimozahvaliti
prejšnjim èlanom Izvršnega odbora
sindikata dru�be Kostak d.d. in svetu
delavcev za njihov trud in uspešno
delo, s èimer so pripravili dobro po-
potnico novo izvoljenim predstavni-
kom.

Poèitniška praksa
Med poèitnicami je v našem po-

djetjuopravljajopoèitniškopraksokar
nekaj dijakov in študentov (v juliju 30,
v avgustu pa 25), veèina na lokaciji
NEK. S svojim delom so pomagali
zakrpati luknjenadelovnihmestih,na-

stale zaradi dopustov, hkrati pa so za-
slu�ili tudi nekaj denarja, ki ga bodo v
novem šolskem letu še kako potre-
bovali. Delo smo skušali zagotoviti
kar èimveèjemu številu, posebej pa
smo se trudili ugoditi vsem prošnjam

otrok,katerihstarši stezaposlenivnaši
dru�bi. Dijake in študente je sprejel
Sektor Komunale, Skupne slu�be,
TRS,SNTinSVÈD.

Moji vtisi o poèitniškem delu pri podjetju Kostak d.d.

Sem študentka 1. letnika vodarstva
in komunalnega in�inirstva, pre-
te�no nove smeri na FGG v
Ljubljani. Ker je tudi moj, kot skoraj
vsak študentski �ep, mnogokrat pra-
zen, sem zaprosila za poèitniško de-
lo pri podjetju Kostak, saj se ukva-
rjajo z dejavnostmi, s katerimi se �e-
lim nekoè ukvarjati sama, z de-
javnostmi, ki so logièni korak naprej
po konèanem študiju, ki ga oprav-
ljam. Zelo me je zanimalo, kako po-

teka delo pri njih, zato sem v svoji
prošnji navedla, da mi primanjkuje
praktiènih izkušenj. Ugodili so moji
�elji in pre�ivela sem zanimiv teden
na terenu, kjer so mi Kostakovi
uslu�benci z veseljem odgovarjali
na mnoga vprašanja. Dobila sem
obilo spodbud za študij ter vsaj
nekaj predstave o tem kaj vse je
potrebno, da takšno podjetje dobro
in uspešno posluje.

Ingrid GrozinaKo bo padlo zadnje drevo,
Ko bo ulovljena zadnja riba

Boš morda spoznal
Da se denarja ne da jesti.

(Savanah - Indijanec)
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KOMUNALIADA2003 Novo mesto - 7. junij 2003

Komunaliada 2003 je �e daleè za
nami, pa vendar je prav, da se še
enkrat spomnimo odliènih rezul-
tatov, ki smo jih dosegli. Od skupno
69 podjetij, smo dosegli v skupni ra-
zvrstitvi delovnih tekmovanj DRU-
GO mesto. Najveè je k odlièni razvr-
stitvi pripomogla delovna skupina
odvoza odpadkov, ki je zasedla prvo
mesto. Izkazali pa smo se tudi v
športnih disciplinah. Sodelovali smo
prav v vseh; malem nogometu, ulièni
košarki, vleèenju vrvi, kegljanju, pi-
kadu, tenisu, namiznem tenisu,
odbojki mix, šahu, streljanju in me-
tanju trojk za direktorje in vodilne

delavce. Skupno smo dosegli TRE-
TJE mesto. Za prvo mesto si pohvale
zaslu�ijo kar tri ekipe športnih te-
kmovanj, ki so med vsemi udele�enci
zasedle PRVO MESTO. Odlièno
smo se odrezali v igrah z �ogo, saj so
nogometaši in košarkarji premagali
vse komunalce Slovenije. Bili smo
najmoènejši pri vleèenju vrvi in tako
prekinili 18-letno tradicijo zmago-
vanjakomunaleKoper.

V skupni razvrstitvi delovnih in
športnih disciplin smo dosegli
TRETJE METO, saj nas je za 6 toèk
premagalo komunalno podjetje
Novo mesto. Najboljše med vsemi

tekmovalci je bilo komunalno
podjetje Velenje, ki �e nekaj let po-
sega po prvem mestu v skupni razvr-
stitvi.

Letošnje komunalne igre so po šte-
vilu POKALOV, domov smo jih pri-
nesli kar 7, druge najuspešnejše. Po-
hvalo si zaslu�ijo vsi letošnji udele-
�enci za dose�ene odliène rezultate.
Po narejenih »analizah« smo so-
glasno zakljuèili, da so še rezerve, ki
jih bomo poizkušal, z malo veè šport-
ne sreèe, izkoristiti v naslednjem letu
naGorenjskem.

DOPUST
"Ljudje!" zakrièi šef cestnega podjetja.
"Danes pljunite v roke! Ulica mora biti

razkopana do danes popoldan. Potem sledi
kolektivni dopust!"

PRIMERJAVA
"Ali ves, da moškega in èasopis pravzaprav lahko

primerjaš?"
"Kaj res? Kako?"

"Od 20 do 30 let je dnevnik.
Od 30 do 40 let je tednik.

Od 40 do 50 let je štirinajstdnevnik.
Od 50 do 60 let je meseènik

Od 60.leta naprej pa so le se posebne izdaje.

SOKOLl
Terme Èate�, Mujo v vodi, Haso na

skakalnici. Pa se zadere:
»Mujo:"Od ovde lièiš na sokola."

»Haso:"Po stasu?"
»Mujo:"Ne, po noktima."

PETJE
�ena je obiskovala ure petja, doma pa je
vadila. Toda, vedno, kadar je vadila petje

doma, je mo� stal na balkonu.
"Zakaj vedno stojiš na balkonu, kadar

pojem?"
"Zato, da sosednje ne mislijo, da te

pretepam!"


