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UVODNE BESEDE
Preživljanje dopustniških dni je v glavnem že za
nami. Upam, da ste jih preživeli prijetno, se
predvsem spočili, si nabrali novih moči in se tako
pripravili na nove izzive, ki so pred nami. V skladu z
zakonodajnimi zahtevami in prilagajanjem podjetja
potrebam uporabnikov se pripravlja živahno
jesensko obdobje, katerih vsebine so obravnavane v
nadaljevanju že tretje letošnje izdaje našega internega
glasila.
V današnjem turbolentnem poslovnem okolju,
katerega udeleženka je vsekakor tudi komunalna
dejavnost, je potrebno vedno več znanja in napredne
tehnologije. V ta namen je pomembno, da opravljamo
svoje delo kvalitetno in strokovno, v skladu z
najnovejšimi zahtevami, kar seveda velja za vse
nivoje znotraj organizacijske strukture zaposlenih. Le
ob zavedanju teh dejstev iz strani vseh zaposlenih
bomo lahko uspešno prebrodili te zahtevne čase, ki v
tem obdobju pestijo vse poslovne subjekte, brez
izjeme. Ob tem ima odprta in odkrita dvosmerna
komunikacija znotraj podjetja še kako veliko vlogo. V
sled kredibilnosti našega internega glasila, za
katerega si želimo, da je sprejet med interno
javnostjo, moramo v njem dopustiti tudi določeno
mero zrele kritike in tudi pojasnjevanje manj
uspešnih potez, ki se jim ne nazadnje tako v
zasebnem kot tudi poslovnem okolju žal ne gre
vedno izogniti.
V želji zadovoljitve zaposlenih po potrebnih
informacijah o dogajanju v podjetju in njegovem
poslovnem okolju tudi tokratno glasilo ponuja
vsebine za katere velja, da je potrebno, da so
zaposleni z njimi seznanjeni.
Naslednja in zadnja letošnja številka
glasila bo izšla konec meseca
novembra. Ob tej priložnosti vabim
vse zaposlene k oddaji predlogov
vsebin, katere bi želeli prebirati v
naslednjih Utrinkih.
Irena Bartok

Septembra bo znana
odločitev
V prejšnji številki smo objavili, da sta občini Zreče in
Vitanje razpisali skupno koncesijo za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju obeh občin. Ta razpis je bil dvofazen, kar
pomeni, da se v prvi fazi ugotavlja usposobljenost
ponudnikov za izvedbo razpisanih del, na podlagi
katerih v drugi fazi sledi povabilo naročnika k oddaji
končnih ponudb. Slednje povabilo smo v začetku
meseca avgusta prejeli, končno ponudbo pa moramo
oddati do 31.08.2011, kar bomo tudi storili.

Zreče so mesto v SV Sloveniji pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini

O končnem izboru naročnika bo odločeno
predvidoma v mesecu septembru tega leta, o čemer
vas bomo obvestili v prihodnji številki Utrinkov.
Miran Čurin

Opravljena kontrolna
presoja
Dne 17. in 18. maja 2011 smo v podjetju imeli
kontrolno presojo sistema vodenja kakovosti in
sistema za ravnanje z okoljem, s katero smo ponovno
dokazali, da smo urejeno podjetje, ki svoje delovanje
stalno preverja in izboljšuje.
Na osnovi prispelih ponudb za izvedbo presoje smo
letos za zunanjega presojevalca izbrali podjetje TUV
AUSTRIJA. Za spremembo certifikacijske hiše smo se
odločili, ker smo želeli pridobiti oceno našega dela
tudi iz tujine. Vodja presoje je bil gospod Aleksander
Krainz, ki je presojal že kar nekaj podjetij v Evropski
uniji. Presoja je potekala delno v slovenskem jeziku,
delno v nemškem pa tudi v angleškem jeziku. Za vse
presojance je bila to nova in zanimiva izkušnja saj je
bil način presoje nekoliko drugačen, predvsem v
smislu poudarka na kvaliteti opravljanja storitev in
nekoliko manj poudarka na administrativnem delu,
čeprav se je dokumentiranost postopkov zelo
natančno preverila. Glede na nekoliko spremenjen
pristop presoje nas je seveda zelo zanimalo končno
poročilo, ki ga je izdelala ekipa, ki je vodila
presojanje.
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V poročilu so bile navedene naslednje ugotovite :
dve nekritični odstopanji od zahtev
standarda, ki jih je potrebno do naslednje
presoje odpraviti;
priporočila v povezavi s sistemom vodenja;
napotki povezani s sistemom vodenja in
pozitivne ugotovitve presoje, ki so bile
podane glede komuniciranja in orientiranosti
na zahteve kupcev, sodelovanja odgovornih
za posamezna področja ter podrobno izdelan
gospodarski načrt družbe.

UTRINKI

Stanje ravnanja z

odpadki v podjetju
V mesecu avgustu smo za krajše obdobje (do predaje
poslov po objavljenem razpisu, opisanem v
nadaljevanju) uspeli najti nova prevzemnika frakcije
ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov. S
tem smo uredili ravnanje s to vrsto odpadka, kot to
zahteva aktualna zakonodaja, hkrati pa smo tudi
znižali stroške predaje te frakcije v obdelavo in
dokončno oskrbo za tretjino. To dejstvo bo zelo
pripomoglo k izboljšanju poslovanja naše družbe, ki
se še kar naprej opleta s poslovnimi težavami. Glavni
izvor težav še naprej ostaja neurejenost področja
ravnanja z odpadki, katerega še dodatno otežuje
stanje zamrznjenih cen komunalnih storitev.
Razkorak med zahtevami okoljske zakonodaje na eni
ter možnosti za pokrivanje stroškov ravnanja z
odpadki na drugi strani je tako vsak dan večji. Zato
ima predaja ločeno zbranih frakcij bioloških
odpadkov novim prevzemnikom toliko večjo težo in
pomen.
Do 2.9.2011 je odprt javni razpis s katerim iščemo
prevzemnike za mešane
komunalne
odpadke,
kosovne odpadke ter
ločeno zbrane biološko
razgradljive odpadke za
naslednji dve do štiri leta.
Kljub poraznemu stanju
in možnostim obdelave
ter dokončne oskrbe odpadkov v Sloveniji se po
zaključku razpisa nadejamo normalizaciji poslovanja
z razpisanimi frakcijami odpadkov.

Ena od ugotovitev, ki je posebej izstopala, je bila
označena z vzorno in sicer je to vodenje reklamacij
vključno z dokumentacijo o uvedenih posledičnih
ukrepih, ki je razdeljeno v skupine po teritorialnem
principu in področjih. To oceno so si prislužile
delavke zaposlene v tehničnem sektorju (Mateja,
Brigita, Darinka, Jasmina, Suzana, Veronika, Sanja in
Vesna).
Stanislav Račič

Ločeno zbrane frakcije
oddajamo skladno z
zahtevami zakonodaje
(brezplačno
za
odpadne električno in
elektronsko opremo,
brezplačno tudi za
odpadno embalažo ter
odpadne nagrobne sveče), za preostale ločeno zbrane
frakcije pa mesečno iščemo najboljšega prevzemnika.
S tem smo pripomogli k večanju poslovnega učinka
in zniževanju primanjkljaja družbe. Pri tem ni
zanemariti dejstva, da je poslovanje s prostimi
frakcijami postalo transparentno do te mere, da ne
prihaja do zlorab predvsem s strani prevzemnikov.
Branko Kosi
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Novi projekti –

nadgradnja sistema
ločenega zbiranja
komunalnih
odpadkov
Kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki moramo zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje le-teh. V skladu z zakonskimi določili
tudi v našem podjetju pripravljamo projekte
nadgrajevanja sistem ločenega zbiranja odpadkov, ki
se bodo ločevali in zbirali na izvoru nastanka, t.j.
doma. Tako sta pred nami nova projekta nadgradnje
sistema
zbiranja
bioloških
odpadkov
od
gospodinjstev, tako v Mestni občini Maribor (MOM),
kot v zunajmestnih občinah (ZMO), kakor tudi
uvedba sistema zbiranja odpadne embalaže (OE) v
ZMO in MOM po sistemu »od vrat do vrat«.
Biološki odpadki
Vladna uredba, ki ureja ločeno zbiranje in ravnanje z
biološko razgradljivimi odpadki nam kot izvajalcu
javne službe med drugim predpisuje:
izvajalec javne službe mora prednostno
spodbujati
povzročitelje
odpadkov
iz
gospodinjstva k hišnemu kompostiranju;
izvajalec javne službe mora zagotoviti, da imajo
povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva možnost
prepuščanja kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada v posebnem vodotesnem
zabojniku ali posodi.
Tako smo v mesecu aprilu na naslove gospodinjstev
poslali Izjave o ravnanju z biološkimi odpadki v
prihodnje, v katerih smo na kratko predstavili nov
predpis o vzpostavitvi ločenega zbiranja bioloških
odpadkov. Te izjave so nam stranke vrnile, z
odgovorom ali bodo te odpadke lastno kompostirale,
ali pa bodo od nas prevzele ustrezno posodo za
zbiranje te vrste odpadkov, oz. bodo še naprej
uporabljale obstoječo posodo. Na osnovi prejetih
izjav, je bilo izvedeno javno naročilo za dobavo
posod, ki smo jih prejeli v mesecu juliju. Avgusta
letos smo pričeli postopoma opremljati gospodinjstva
na strnjenih območjih poselitve na tistih območjih,
kjer smo prejeli zadostno število novih prijav z
ustreznimi
posodami
za
zbiranje
biološko
razgradljivih odpadkov. V mesecu septembru pa se
bo odvoz bioloških odpadkov razširil tudi na ta nova
območja.

K odvozu bioloških odpadkov bomo pristopili
dvofazno in sicer bodo v prvi fazi opremljena vsa
gospodinjstva na območju strnjenih poselitev, v
drugi fazi (predvidoma prihodnje leto) pa še tisti iz
bolj oddaljenih ruralnih območij, kjer se bodo stroški
zbiranja teh odpadkov bistveno povečali. Namreč
strošek teh novih storitev še v večini občin ni
cenovno opredeljen, zato v kratkem pričakujemo
odločitve občinskih vodstev/svetov o načinu
pokrivanja teh stroškov. Vsekakor bi bilo za ta
območja
še
posebej
priporočljivo
lastno
kompostiranje bioloških odpadkov, saj je produkt
kompostiranja naravno gnojilo, ki uspešno
nadomešča uporabo hlevskega gnoja in mineralnih
gnojil. Prav bi bilo, da delavci Snage svojim znancem
in uporabnikom naših storitev, v kolikor so
naprošeni za nasvet kako ravnati z biološkimi
odpadki, svetujejo v smeri, kot je zapisano v
predhodnem stavku!
Odpadna embalaţa
V drugi polovici leta 2011 bomo pristopili k vpeljavi
novega načina ločenega zbiranja odpadne embalaže
po načinu od vrat do vrat. Kot vemo, doslej to poteka
preko sistema zbiralnic, iz katerih pa bi se v bližnji
prihodnosti umaknile posode z rumenim pokrovom.
S projektom bomo, oz. smo že začeli (nabava
rumenih vrečk) najprej v ZMO, kjer bomo v prvi fazi
uvedli t.i. sistem rumene vreče, v MOM pa se bo
predvidoma uvedel sistem z zabojnikom z rumenim
pokrovom.
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Terminska izvedba je načrtovana po naslednjem
vrstnem redu:
do začetka oktobra bo potrebno razdeliti v ZMO
načrtovane kontingente rumenih vrečk vsem
gospodinjstvom, pri čemer upamo na pomoč
posameznih lokalnih občinskih služb. Z odvozom
OE v ZMO bomo pričeli v mesecu oktobru tega
leta;
za MOM bo stekla nabava zabojnikov z rumenim
pokrovom predvidoma v mesecu septembru 2011,
v drugi polovici meseca oktobra pa bi pričeli z
razdeljevanjem teh posod gospodinjstvom.
Izjemoma bo v MOM dopustno posameznim
gospodinjstvom uporabljati tudi rumeno vrečo,
vendar zgolj na osnovi argumentiranih okoliščin.
Z zbiranjem in odvozom OE od gospodinjstev po
sistemu od vrat do vrat pa bi v MOM predvidoma
pričeli z novim letom.
Nov sistem zbiranja embalaže in predviden terminski
načrt uvedbe zbiranja in odvoza te ločene frakcije
odpadkov bo od vseh vpletenih v realizacijo teh
projektov terjal ogromen napor, zato bi ob koncu
tega zapisa omenil še nekaj prednosti ločevanja
embalaže na domu, ki smo jih konec koncev deležni
vsi, torej tako Snagini delavci, kot vsi ostali
uporabniki naših storitev:
prihranimo čas – zbrano embalažo odlagamo kar
v zabojnik pred hišo ali blokom in je ni treba
voziti do obstoječih zbiralnic ločenih frakcij;
varujemo naravo – z novim načinom ločevanja
bomo zmanjšali količino ostalih gospodinjskih
odpadkov;
prihranimo
stroške
obdelave
mešanih
komunalnih odpadkov in odstranjevanja teh –
pričakujemo, da se bodo v prihodnje stroški
odstranjevanja mešanih gospodinjskih odpadkov
bistveno zvišali zaradi obdelave odpadkov pred
odlaganjem.
Miran Čurin

Prometni kotiček
Za razmislek….
Na kaj morate biti pozorni ko
zapeljete mimo tega
prometnega znaka (možnih je več
odgovorov)?
Da zaviram čim več z motorjem.
Da nadaljujem vožnjo navzdol v prostem teku.

Sem pozoren na zavorno pot, ki je daljša kot na
ravnini.
Sem pozoren na varnostno
razdaljo.

Na kaj morate biti pozorni ko
zapeljete mimo tega prometnega
znaka?
Označuje bližino dela ceste, kjer je cesta nevarna
zaradi izboklin in deformacij cestišča.
Označuje bližino «ležečih policajev«.
Označuje poplavljeno cestišče.
Kolikšna je razdalja od postavitve prikazanih
prometnih znakov do mesta, ki ju označujeta?
50 m
150 – 250 m
0m

POZOR !
S 1. septembrom se ponovno
odpro vrata osnovnih in
srednjih šol, prav tako bo
povečan promet v bližini vrtcev
in vzgojno varstvenih zavodov.
Dodatna previdnost v bližini
teh objektov ne bo odveč!
mag. Darko Bečaj

Računalnik okuţen z
virusom ali drugo
škodljivo kodo
Simptomi okuţbe
Kako sploh vemo, da smo žrtev
zlonamernega
programa?
V
nekaterih primerih, ko so znaki
očitni (reklame, vsiljene orodne
vrstice, ...) s prepoznavanjem
problema nimamo težav. Toda
nevarnejši so tisti programi, katerih
dejanj se začnemo zavedati (pre)pozno, saj njihovega
delovanja ni tako preprosto prepoznati - številne
nadloge ali sumljiva obnašanja sistema se namreč
velikokrat tolmačijo kot napake v samem sistemu,
uporabnih programih, napačnih gonilnikih itd.
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Oglejmo si nekaj zgledov delovanja sistema, ob
katerih bi vsekakor morali pomisliti na to, da se ga je
lotil zlonamerni program:
ob zagonu sistema se vam odpre spletni
brskalnik z neko oglasno stranjo;
spremenila se je privzeta oziroma domača
stran brskalnika;
spremenila se je vsebina priljubljenih
povezav;
določeni uporabniški programi se ne
zaženejo;
nekatere povezave in bližnjice ne delujejo;
sistem je slabo odziven;
brskalnik se večkrat zapre brez razloga ali se
ne odziva;
zagonski čas sistema se bistveno podaljša.
Seveda je simptomov še več, našteti so le
najverjetnejši. Vsekakor pa z enim od protivohunskih
programov preverite morebitno okuženost sistema.

Preventiva
Ko brskamo po svetovnem spletu, moramo prebrati
vsa obvestila, preden kaj zavrnemo ali potrdimo.
Nevarno je tudi obiskovati "sporne" strani s
pornografsko vsebino, nelegalnimi programi in
glasbo. Sumljivih obvestil, ki se pojavijo ob obisku
določenih strani ne zapiramo s "Cancel" ali
potrjujemo z "OK", temveč uničimo proces preko
upravitelja opravil. Ne odpiramo elektronskih
sporočil neznanih pošiljateljev ali priponk k
elektronskim sporočilom, ki so sumljive (kljub temu
da je pošiljatelj znan), oziroma jih ne pričakujemo.
Hkrati je nujno paziti na to, da z namestitvijo
uporabnih programov ne namestimo tudi kakega
vohunskega ali pa, da se tega vsaj zavedamo.
Nikakor ne smemo nasedati raznim zvijačam v
oglasnih in drugih oknih, ki se samodejno odpirajo
pri brskanju po spletu (namesto da kliknemo sumljivi
križec za zaprtje okna, okno raje zapremo ročno
preko upravitelja opravil).
Podobnih nasvetov je precej, zato je pomembno, da si
uporabnik pri uporabi interneta nabere vsaj malo
tovrstnih izkušenj. Dejstvo je tudi, da se je vseh teh
nasvetov dokaj težko strogo držati - večinoma je pri
tem potrebna zdrava presoja, to pa si pridobimo le z
izkušnjami.
Samuel Majcen

NAJ

NOVIČKA

Mestni svet MOM je na svoji 8. redni seji v juniju
2011 sprejel sklep o dvigu osnovnega kapitala družbe
Snaga s stvarnim vložkom MOM v višini
2.673.450,33 €. S tem se poveča poslovni delež MOM,
kot družbenika Snage in osnovni kapital Snage na
3.990.202,33 €.

NAJ

NOVIČKA

Dne 25.08.2011 je v prostorih podjetja ob 12.00 uri
potekala 2. redna seja skupščine družbe Snaga. Na
skupščini je bila prisotna 97,32 odstotna večina
kapitala. Družbeniki so se seznanili z Letnim
poročilom za leto 2010 in podelili direktorici in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.
Skupščina družbenikov je za poslovno leto 2011
imenovala tudi revizorja za revidiranje poslovanja
družbe in razrešila ter imenovala novega člana
nadzornega sveta družbe Snaga. Skupščina
družbenikov je sprejela tudi sklep o povečanju
osnovnega kapitala družbe, spremembi poslovnih
deležev družbenikov in uskladitvi družbene
pogodbe, v skladu s spremembami.

NAJ

NOVIČKA

V skladu s preoblikovanjem Snage iz javnega
podjetja v običajno gospodarsko družbo je osnovni
namen njene hčerinske družbe Opes, v smislu
olajšanja poslov na prostem trgu, praktično prenehal.
V ta namen poteka proces pripojitve Opesa k
matični družbi, kot najprimernejše oblike prenehanja
družbe Opes. S pripojitvijo družbe Opes bo Snaga
prevzela vsa njena sredstva in obveznosti , ter pri
tem izkazala za ca 95 do 100 tisoč € poslovnih
prihodkov iz naslova nerazporejenih dobičkov in
rezerv družbe Opes.

NOVIČKA
V obdobju junij, julij in avgust 2011 so dopolnili:
Dušan Mikerevič - 30 let delovne dobe,
Edvard Virc - 20 let delovne dobe,
Milan Šatan - 20 let delovne dobe,
Marija Ul - 10 let delovne dobe.
Vsem jubilantom iskrene čestitke.
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Snaga je poţela dobre
rezultate na
komunalnih igrah
Letošnje «XXVII. srečanje delavcev komunalnega
gospodarstva Slovenije« se je odvijalo 11. junija v
Mariboru. Organizator, Mariborski vodovod, je
poskrbel za brezhibno organizacijo tradicionalnih
delovno športnih tekmovanj.
Komunalnih iger se je udeležilo 66 komunalnih
podjetij iz vse Slovenije. Sodelujoča podjetja so se
pomerila v tekmovanjih iz delovnih področij:
vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov in
aranžiranje cvetja. Prav tako so se udeleženci
pomerili v športnih panogah: bowling, kegljanje, mali
nogomet, namizni tenis, odbojka, pikado, streljanje,
šah, tek, tenis, ulična košarka in vlečenje vrvi.
Naši
tekmovalci
so
sodelovali
v
naslednjih
disciplinah
ter
dosegli naslednje
rezultate:
Odvoz odpadkov - 1.
mesto od 41 prijavljenih
Aranţiranje cvetja - 7. mesto od 32 prijavljenih
Bowling - 43. mesto od 49 prijavljenih
Kegljanje/ţenske - 17. mesto od 23 prijavljenih
Kegljanje/moški - 10. mesto od 42 prijavljenih
Odbojka/mix - 1. mesto od 26 prijavljenih
Pikado/ţenske - 30. mesto od 36 prijavljenih
Pikado/moški - 13. mesto od 48 prijavljenih
Streljanje/ţenske - 8. mesto od 22 prijavljenih
Streljanje/moški - 3. mesto od 46 prijavljenih
Šah - 12. mesto od 25 prijavljenih
Košarka - 9. mesto od 26 prijavljenih
Vlečenje vrvi/ţenske - 4. mesto od 20 prijavljenih
Vlečenje vrvi/moški - 28. mesto od 32 prijavljenih
V skupni
uvrstitvi je naše
podjetje doseglo
12. mesto od 66
sodelujočih
podjetij. Odličen
rezultat, zato
čestitke in
pohvala vsem
tekmovalcem.
Irena Bartok
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UTRINKI

Interno glasilo Snaga d.o.o.

NAGRADNI KVIZ

LOČUJMO ODPADKE!

IZŢREBANCI
KRIŢANKE

PREJŠNJE

NAGRADNE

Žrebanje nagradne križanke iz prejšnje številke
Utrinkov je bilo izvedeno v okviru komisije, dne
21.06.2011. Praktične nagrade (priročne torbice in
ročne stiskalnice) so prejeli:
Jože Malec,
Alojz Krajnc in
Romana Zadravec.

*************************************************************
Rešitev kviza - črke posameznih rešitev od številke 1
do 28 vpišite v spodnja oštevilčena polja in dobljeno
geslo vpišite v nagradni kupon.
REŠITEV KVIZA
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*****************************************************
NAGRADNO ŢREBANJE:
Komisija bo izžrebala tri nagrajence nagradnega
kviza in podelila praktične nagrade.
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