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zanimivosti
Novoletne vraže in amuleti
za srečo

Skozi sanje prazničnega decembra, ki utirajo nove
poti in bodo oblikovale naša dejanja v letu 2017,
se poraja novoletna želja: da bi vsi skupaj premogli
dovolj moči, da bi navdušeno stopili v sleherni nov
dan, uspehom naproti.
Vsem zaposlenim se zahvaljujem za pozitivno
energijo, trud in tudi potrpežljivost. Vam in vašim
najdražjim želim prijetne praznike ter veliko sreče,
zdravja in zadovoljstva v letu, ki prihaja.
Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

Novoletna mrzlica se je letos začela že s koncem novembra. Okrašene izložbe in ulice napovedujejo,
da se bliža zaključek leta. Čas, ko
naj bi ga namenili družini, našim
najbližjim, tudi nam samim.
V mesecu decembru smo organizirali akcijo »Podarimo nasmeh«, v
kateri so otroci zaposlenih donirali
svoje igrače, ki smo jih odpeljali na
Območno združenje Rdečega križa Koper. Odziv je bil zelo velik in
veliko otrok iz socialno ogroženih
družin se bo razveselilo nove igrače. V njihovem imenu hvala vsem
otrokom in, seveda, tudi staršem.

Istočasno je potekal natečaj zbiranja risbic in izdelkov na temo »Praznični čas«. Do dneva pisanja uvodnika smo prejeli risbice naslednjih
otrok:
•
•
•
•
•
•

Rebeke Mršnik
Svena Poles
Klare Tominc
Ane Planinšič
Sajre Suljić
Zoje Emme Dolgan

Čestitke vsem otrokom. Vsi po
pošti prejmejo darilce. Umetnine
bodo ves december razstavljene na
hodniku upravnega dela.

December mesec je še posebej
primeren čas, ko lahko vsaj za hip
postanemo otroci. Pozabimo na
tegobe vsakdana, najdimo srečo in
zadovoljstvo v malih, vsem dosegljivih trenutkih in stvareh. S tem
bomo razveselili sebe, naše najdražje, sodelavce…
Naj za konec dodam le še moje voščilo vsem vam, drage sodelavke in
sodelavci:

uvodnik
uvodnik

Podarimo nasmeh

Poslavlja se leto 2016
poslavljajo se spomini,
a knjiga Življenja piše novo poglavje,
v katerem smo sami sebi Edini,
ki spremljamo svoje korake na poti,
ki odstira meglice utvar.
Pred nami je nov list papirja...
Novo obdobje...
Novi začetki...
Naj se začne...
Naj se začne najlepše leto
našega življenja
in naj se nikoli ne konča...
Srečno 2017

Tanja Mejak
Poslovna sekretarka
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Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč poti so odprte za upe
in želje in nove načrte.
Želim vam srečno, zdravo in
zadovoljno leto 2017.
Tanja Požar

Naj vam drobne radosti
polepšajo prihajajoče leto,
sreča in zdravje pa naj vas
pričakata na vsakem koraku!

V življenju je že tako, da človek
najgloblje zadovoljstvo čuti takrat,
ko so stvari dobro narejene!
Dragi sodelavci, naj bo leto 2017
velikodušno s prijetnimi stvarmi,
ki bogatijo naša življenja... zato vsem nam
želim spoštovanja in kolegialnosti
v delovnih okoljih, v krogu vaših družin
pa zdravja in osebnega zadovoljstva!
Srečno!
PC Vzdrževanje

Marija Grižon

Naj bo v 2017 vsak nov dan
s soncem obsijan.
Pavel Grižon
Vse želje, ki letos se niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,
v prihodnjem naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!
Tanja Lazar
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Iz naših enot
Spoštovane sodelavke
in sodelavci.
Ob izteku letošnjega leta se vam
zahvaljujem za vaš trud in prispevek, ki ste ga namenili družbi.
Želim vam, da v novo leto stopite
z zanesljivimi koraki, v katerih doni
zaupanje v lepšo prihodnost.
Naj lepša prihodnost zajema vaš
notranji mir, zdravje, veselje, ljubezen, srečo in živost, ki jo lahko podarite drugim, ko stopate v korak z
njimi.
Naj bo korak z drugimi povabilo k
sodelovanju, razumevanju, iskrenosti, strpnosti in spoštovanju, saj
le tako lahko soustvarjamo in zgradimo lepšo prihodnost.
Hkrati vam želim vesel Božič in lepe
novoletne praznike.

Janja Otoničar
Vodja strateških projektov

Mineva zahtevno leto, vendar
bomo negativne dogodke sedaj
pustili ob strani in se raje ozrli na
pozitivne plati iztekajočega se leta.
Najpomembnejši pozitivni dogodek je zagotovo podpis sedemletne koncesijske pogodbe za redno
vzdrževanje državnih cest. Začetki
prvega razpisa koncesije segajo v
leto 2012 in sedaj je vsem v veliko
olajšanje, da smo koncesijo, po štirih letih truda, varno pripeljali do
podpisa pogodbe za sedemletno
obdobje. Za CPK je to dobra popotnica za prihodnje in vnaša veliko mero optimizma za prihajajoče
leto in vsa naslednja.
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Naj se ob tej priložnosti zahvalim
vsem zaposlenim za vaš trud, potr-

naše enote
Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spomnimo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.
Čas ko se želja po sreči in zdravju seli
iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

pežljivost in tudi razumevanje, saj
le tako lahko skupaj dosegamo zastavljene cilje.
Ob iztekajočem se letu voščim vsem
vam in vašim družinam veliko osebne sreče, zdravja in zadovoljstva v
prihajajočih prazničnih dneh ter novem letu.

Vlado Švab
Direktor za marketing

Boštjan Podboršek
Vodja finančno računovodskega
oddelka

Drage sodelavke in dragi sodelavci,
ob iztekajočem se letu 2016 bi se
vsem želela zahvaliti za sodelovanje, trud in dobro voljo.
V novem letu pa naj bodo ljubezen,
mir in notranje zadovoljstvo vaši pogumni in zvesti sopotniki.
Lepe in topline polne praznike.

Tina Rijavec
Vodja oddelka za pravno in
organizacijsko področje

7

prihodkovni centri

Porocila PC
PC Gradnje
Leto 2016 se poslavlja. Prineslo
nam je nove izzive, na katere smo
se morali odzvati.
Že v začetku leta smo začeli s širitvijo izvajanja del na območja
Ljubljane in Hrvaške Istre, v drugi
polovici leta pa tudi na območja
Nove Gorice, Cerknega, Tolmina,
Kobarida. V drugi polovici leta se je
obseg dela močno povečal, kar je
predstavljalo velik izziv za vse zaposlene.
Zahvaljujoč dobremu sodelovanju in trudu vseh zaposlenih, smo
dosegli načrtovane cilje družbe in
dokazali, da smo lahko kos še večjim izzivom. Zahvaljujem se vsem
sodelavkam in sodelavcem za trud
in pridno delo, brez katerega omenjeni rezultati ne bi bili možni in
dosegljivi.
Ob prihajajočih praznikih želim
vsem sodelavkam in sodelavcem
lepe in prijetne praznike in veliko
sreče v letu 2017.

Živojin DŽIMRIĆ
Vodja PC Gradnje

PC Mehanizacija

8

V letošnjem letu smo okrepili asfalterske skupine z novimi kadri ter z
nakupom novega finišerja s sodobno opremo, kar je že doprineslo k
povečani kakovosti in zadovoljstvu naročnikov. V tej smeri bomo
nadaljevali tudi v prihodnje. Poleg
tega bomo skušali okrepiti tudi
gradbene skupine.

AC Unec – Logatec

Pred nami je zaključek poletne in
jesenske sezone ter začetek zimske službe. Letošnje poletno sončno ter toplo vreme je ustvarilo ugodne pogoje za neprekinjeno delo
gradbincev in vzdrževalcev cest.
Snežne pluge in posipalce smo takoj po končani zimski službi sneli s
tovornjakov in delovnih strojev in
le-te preuredili za potrebe gradbišč

in košnje trave na glavnih, regionalnih in občinskih cestah. Sušna
pomlad in vroče poletje je rast trave do neke mere zaviralo, toda po
drugi strani je lepo sončno vreme
našim delavcem omogočilo opravljanje kakovostnega dela in uresničitev vseh načrtovanih del. Za
košnjo je imela PC Mehanizacija
na razpolago štiri traktorje in sicer traktor MF 6160, dva traktorja
Limb in manjši traktor Goldoni, dva
Unimoga in zadnjo pridobitev stroj
Energreen, ki se je pokazal kot dobra investicija za sedanjost in prihodnost.
Poleg košnje trave so imeli zelo
veliko dela tudi asfalterji in s tem
mehanizacija. Zaradi velikih potreb trga po asfaltiranju novih in
obnovitev starih asfaltnih površin,
so od zgodnje pomladi do pozne
jeseni bili zelo dobro zasedeni vsi
naši finišerji in sicer Vogele 1800 in
1803 ter mali Vogele 600. Nekoliko
starejši finišer Vogele 1603 se počasi poslavlja, nadomestil pa ga je
naša nova pridobitev finišer Vogele
2100. Njihova podpora so bili aktivni valjarji, obe frezi Wirtgen in
vsi naši tovornjaki. Gradbinci so bili
prisotni na gradbiščih predvsem
v Ljubljani in njeni okolici, v zaho-

Na prihajajočo zimo in zimske
razmere smo se tudi letos dobro
pripravili. V zimskih pogojih zagotavljanje prevoznosti cest in varnost udeležencev v prometu zah-

Glede na to, da se približuje novo
leto, bi zaželeli vsem zaposlenim v
PC Mehanizacija in ostalim zaposlenim v CPK d.d. srečno, zdravo in
uspešno novo leto 2017.

Franko Peroša
Administrator PC Mehanizacija

Marino Matejčič
Sem Marino Matejčič, rojen v Kopru, sem poročen in oče dveh hčera, Katje in Urške. Po izobrazbi sem
inženir strojništva. Leta 2010 sem
se odločil, za študij na FINI (Fakulteti za industrijski inženiring), smer
inženiring in vozila, kjer bom pridobil naziv diplomirani inženir strojništva. Uspešno sem opravil vse
zahtevane izpite in sem tik pred
izborom diplomske naloge.

prihodkovni centri

dnem delu Slovenije ter v Luki Koper. Luka Koper ureja, povečuje in
posodablja notranjo infrastrukturo
za potrebe avtomobilskega in kontejnerskega terminala. Šoferji in
strojniki so za PC Gradnje opravili
veliko dela. Vedno večje potrebe
so narekovale investicije v osnovna
sredstva ter v njihovo povečanje in
posodobitev. V letošnjem letu smo
pridobili eno večje tovorno vozilo
Man in dve poltovorni vozili. S temi
investicijami smo nekoliko povečali in posodobili vozni in strojni park.

teva koordinirano zimsko službo,
s stalno prisotnostjo naših delavcev in delovnih sredstev na terenu. Z odprtjem nove cestne baze
v Podskrajniku se je naše območje
delovanja še povečalo s širitvijo
proti Rakeku in Cerknici ter njeni
okolici. Usposobljeni delavci z večletno delovno prakso na teh območjih, bodo zagotovo bili tudi letos
kos nastalim razmeram, kljub zelo
težkim pogojem za delo. Pri tem so
poleg cestarjev, šoferjev in strojnikov zelo pomembni tudi mehaniki.
Ti v delavnici v Hrpeljah in s svojo
stalno prisotnostjo na terenu, zagotavljajo nemoteno delo, tudi v
primeru okvar.

Ves čas moje delovne dobe sem
bil nekako povezan z avtomobilizmom. Pričel sem kot avtoserviser
leta 1984 in opravljal dela avtoserviserja vse do leta 1996. Tega
leta sem bil prestavljen v prodajo,
kjer sem opravljal delovne naloge
»vodja tehnično servisne službe in
prodaje nadomestnih delov«. Od
leta 2004 sem bil zadolžen za vodenje servisa in prodaje rezervnih delov pooblaščenih blagovnih znamk
Mercedes, Honda, Mitsubishi, Alfa
Romeo, Fiat. Od februarja 2010
sem opravljal dela in naloge »vodje poslovne enote«, kjer sem skrbel
za usklajevanje in vodenje oddelkov: tehnični pregledi vozil (pregledi vozil, zavarovanja, registracije,
podaljšanje registracije), pomoč na
cesti (pomoč na cesti in vleka vozil)
in servisne delavnice (servisiranje
vozil, vulkanizerska delavnica).
21. 11. 2016 sem nastopil delo v
CPK d.d. na delovnem mestu vod-
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ja PC Mehanizacija, kjer bom lahko
sodelavcem z znanjem in izkušnjami, ki imam na tem področju, v veliko pomoč. Veselim se novih izzivov in reševanja dodeljenih nalog.
V letu, ki prihaja, želim vsem sodelavcem, sodelavkam in njihovim
družinskim članom, veliko poslovnih
uspehov, zdravja sreče, zadovoljstva
in ljubezni in naj bo leto 2017 polno
veselih in zadovoljnih trenutkov.

Marino Matejčič
Vodja PC Mehanizacija

Servisna delavnica
Sestavni del PC Mehanizacija je tudi
servisna delavnica v Hrpeljah. V njej
je zaposlenih 11 delavcev različnih
profilov. Poleg vodstva so tu še mehaniki, ključavničar in avto elektri-
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karja. V našo enoto pa spada tudi
delavec, ki skrbi za razvoz goriva po
gradbiščih.
Naša osnovna dejavnost je skrb
za nemoteno obratovanje vozil in
delovnih strojev. Glede na količino
le teh nam dela nikoli ne zmanjka.
Delo je razgibano in dinamično in
od zaposlenih zahteva veliko mero
znanja in iznajdljivosti.
Da delo poteka nemoteno in so napake odpravljene v najkrajšem možnem času skrbimo: Bruno Kržišnik

kot vodja delavnice za razpored del
in naročilo nadomestnih delov, Pavle Opara, ki skrbi za vse papirne
zadeve in glede na njegove dolgoletne izkušnje, za ugotavljanje okvar.
Tukaj so še mehaniki Jerman Janko,
Silvan Kodermac, Darjo Reja, Bojan
Jurca in David Prelec, večina z dolgoletnimi izkušnjami v svojem poklicu. Nepogrešljiv je naš varilec in
ključavničar Slavko Čok, in seveda
tudi naša dva avto elektrikarja Boris
Stepančič in Hinko Bole. Kot sem že
omenil, v našo enoto spada tudi Ivo
Štok, ki razvaža pogonsko gorivo.
Ponosni smo, da lahko tudi mi pripomoremo k uspešnosti naše družbe. Za to se trudimo vsak dan in se
bomo tudi v nadalje.
Vsem sodelavcem se zahvaljujem za
trud in želim lepe praznike.

Bruno Kržišnik
Vodja mehanične delavnice

Zaključuje se tudi leto 2016. Čas je,
da analiziramo poslovanje preteklega leta in si začrtamo smernice
za naprej.
V PC Kamnolom Razdrto je proizvodnja potekala tekoče skozi vse
leto, brez večjih zastojev zaradi
okvar in neugodnih vremenskih
razmer. Manjši štirinajstdnevi remont smo opravili v mesecu juniju.
Proizvodnjo materialov smo usklajevali z potrebami trga in asfaltne
baze. Zaradi zagotovitve zadostnih
količin posameznih materialov,
smo v mesecu septembru začasno
organizirali delo v dveh izmenah.

prihodkovni centri

PC Kamnolom
Razdrto

Letna planirana proizvodnja bo
presežena za cca 30 %, kar je eno
izmed bolj uspešnih let. V letu 2017
pričakujem podobne delovne razmere in poslovne rezultate.
Ob iztekajočem letu 2016 bi se rad
zahvalil delavcem PC Kamnolom
Razdrto za vložen trud in vestno
delo.
V novem, prihajajočem letu, pa želim vsem sodelavcem in zaposlenim v
CPK, veliko sreče, zdravja, osebnega
zadovoljstva in poslovnih uspehov.

Dušan DELAK
Vodja PC Kamnolom Razdrto
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PC Kamnolom
Črni Kal
Leto 2016 je bilo za nas nekaj posebnega. Prvo polovico leta je bila
prodaja najskromnejša v primerjavi
z zadnjimi leti.

Po letnem remontu v mesecu
maju smo bili prisiljeni zaustavili
proizvodnjo za tri mesece in pol.
Vzrok zaustavitve proizvodnje je
bil, med drugim, tudi zaustavitev
dejavnosti betonarne Tehno beton
iz Dekanov. Tako so začele naraščati količine materiala v deponiji.

V tem času so bili delavci prerazporejeni v enote mehanizacija, kamnolom Razdrto in vzdrževanje.
Drugo polovico leta pa so se skromna pričakovanja obrnila na glavo.
Septembra meseca smo morali začeti z normalno proizvodnjo, saj so
se pokazale potrebe na gradbiščih.
Povečala se je prodaja tampona in
nasipa. V mesecu oktobru pa se je
začela oddaja materiala italijanskemu kupcu.
Zaradi velikih sprotnih odjemov
smo se znašli v položaju pomanjkanja proizvedenega materiala, zato
smo uvedli delo v dveh izmenah ter
delovne sobote.
Iz manjše prodaje v prvem polletju,
smo sedaj dosegli prodajo v povprečju preteklih let.

12

Kot zanimivo novico naj omenim,
da je bila v našem kamnolomu

V Sloveniji je ta vrsta izjemno redka, saj je zanesljivo gnezdila v preteklosti le v dolini Drnice. Večkrat

Sloveniji gnezdi do 5 parov, kar jo
uvršča med izjemno redko gnezdilko. Žuželčjo hrano lovi v zraku skupaj z ostalimi.

Rdeča lastovka (Hyrundo daurica) je toploljubna lastovka. Njeno
gnezdo je prilepljeno na strop, zato
izbira za gnezdo razne spodmole in
mostove. Posledica tega je, da se
naseljuje v topel s skalnimi stenami bogat primorski konec. Gnezdo
naredi iz blata in je v obliki narobe
obrnjenega eskimskega igluja. V

Sodelavkam in sodelavcem želim
vesele božične praznike in srečno ter
uspešno novo leto 2017

prihodkovni centri

opažena redka vrsta lastovke. Gre
za Rdečo lastovko (Cecropis daurica). O njej so nas obvestili iz prirodoslovnega muzeja Ljubljana, raziskovalec na terenu gospod Darko
Fekonja, kateri nam je namenil
nekaj zanimivih informacij in fotografij.

je bila v gnezditvenem obdobju
opazovana tudi na območju Kraškega roba, kjer najverjetneje tudi
gnezdi.

Branko SOSIČ
Vodja PC Kamnolom Črni Kal
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Asfaltna baza
Senožeče
Vsem sodelavkam in sodelavcem
asfaltne baze in laboratorija bi se
ob koncu leta želel zahvaliti za trud
in požrtvovalnost, saj lahko le s
skupnimi močmi dosežemo zastavljene cilje in dnevno izpolnjujemo
delovne naloge.
Vsem sodelavkam in sodelavcem
CPK želim, da bi leto, ki prihaja prineslo veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.

Matjaž MANKUČ
Vodja PC Asfaltna baza
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PC Vzdrževanje se predstavi

V PC Vzdrževanje je v zadnjih nekaj
letih prišlo do dokaj velikih sprememb. V zadnjih petih letih so starejše vodje baz nadomestili mladi
in zagnani fantje. Sedanji vodje baz
so se z delom spoprijeli z mladostno
zagnanostjo, predlagali so kar nekaj
sprememb in si tako uredili svojo
cestno bazo, da delo poteka nemoteno in brez večjih pretresov. Največjo spremembo je prinesel težko
pričakovani odlok vlade o dodelitvi
koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja
državnih cest, ki so v upravljanju
DRSI, za območje koncesije št. 3.
S podpisom koncesijske pogodbe,
nadaljujemo izvajanje gospodarske
javne službe za redno vzdrževanje
in varstvo državnih cest za obdobje
sedmih let.
Leto 2016 prinaša tudi spremembe v Zakonu o cestah, kjer se je
posodobil in spremenil Pravilnik o
rednem vzdrževanju javnih cest,
Pravilnik o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah in Pravilnik o zaporah na cestah.
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Spremembe in dopolnitve le-teh
prinašajo v naše delo večja prilagajanja, zahteve po hitrejšem odzivnem času na terenu, spremembe
pri naročanju in dobavi materiala za
opremo cest ter še druge zahteve,
ki jih naročnik zahteva in pričakuje
od nas. Nova koncesijska pogodba
nam je dala možnost za posodobitev kadra, kar pomeni, da so naši
vzdrževalci cest usposobljeni in se
kvalitetno odzivajo na zahteve na-

ročnika in zahtevanih del in nalog.
Ob tem je potrebno poudariti, da se
kolektiv PC Vzdrževanja dopolnjuje
in si medsebojno pomaga, ne glede
na razlike v oddaljenosti in specifike
terena. Želeli bi si še posodobitev
opreme, to je vozil in strojev, da bi
bilo naše delo še bolj kakovostno in
hitreje opravljeno.
Ob iztekajočem letu 2016 se želim
vsem svojim sodelavcem zahvaliti

V letu 2017 pa:
Naj bo uspešno, lahko malo grešno...
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo....
z malo bridkosti, veliko sladkosti in
največ modrosti....
Naj bo mirno, kot nebo večerno,
minljivo in večno,
poslovno uspešno in preprosto
SREČNO.

Ingrid VRH
Administratorka in
Karlo ŠTURM
Vodja PC Vzdrževanje

prihodkovni centri

za trud in požrtvovalnost pri delu,
za kolegialnost do sodelavcev, za
vse delo, ki ga opravijo in tako skrbijo, da je PC Vzdrževanje zmeraj
obarvano pozitivno.

V pisarni Direkcije
rs za infrastrukturo
V pisarni Direkcije RS za infrastrukturo, sektorju za upravljanje cest,
območju Koper, smo že vrsto let
preko CPK d.d. zaposleni trije zunanji sodelavci. Glavna skrb območja
je, da se v okviru zakonskih in podzakonskih predpisov, v upravnem
postopku vodi in odloča o pravicah,
obveznostih ter pravnih koristih
strank, tako da je zavarovana javna
koristi oziroma konkretno varovalni
pas državnih cest.
Martina Kobal, kot administratorka, skrbi predvsem za prevzem in
odpremo pošte, ter opravlja ostala
administrativna dela, kot so sprejem strank in skrb za arhiv. Andraž
Obid in jaz sva strokovna sodelavca
Direkcije in tako najino delo zajema
široko področje (upravno, projek-
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raznih prireditev (krajevni prazniki, maratoni, kulturne prireditve,
športni dogodki, moto srečanja
itd...). Letos je bilo na področju
izdelave elaboratov pestro predvsem zaradi sprejema novega pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah ter pravilnika o zaporah na cestah. Prvo
polovico leta so se elaborati izdelovali po starem pravilniku, sledilo je
prehodno obdobje, ko smo se tako
mi kot tudi nadzor privajali novim
navodilom, sedaj se elaborati izdelujejo po novem pravilniku.

tno, gradbeno, prometno). Oba,
kot člana komisije Direkcije RS za
infrastrukturo, s področja upravljanja cestne infrastrukture, sodelujeva pri komisijskih pregledih in
prevzemih posameznih izvedenih
objektov. Vsakodnevno je potrebno
veliko usklajevanja in sodelovanja
z različnimi organi, veliko je terenskih ogledov, tako da je upravni
postopek na I. stopnji, na podlagi
ustreznih dokazil, v skladu z veljavnimi predpisi, hitro in ustrezno zaključen.

na sina Mateja in hčerko Ano, ki sta
zelo uspešna v tem lepem športu, ki
ga usmerja le veter.

Martina se v prostem času aktivno
posveča šolanju reševalnih psov.
Sama je lastnica labradorke Tare, s
katero se udeležuje reševalnih oziroma iskalnih akcij ljudi. Andražu,
po duši športniku, je velika strast
kolesarstvo in se kot licenciran amaterski tekmovalec udeležuje dirk, ki
štejejo za slovenski pokal ter ostalih kolesarskih prireditev pri nas in v
bližnji tujini. V največje zadovoljstvo
mu je čas preživeti z družino, saj je v
letošnjem letu dobil sinčka Reneja.
Jaz pa sem zaprisežen jadralec in
sem aktiven v jadralnem klubu JK
Pirat Portorož. Svoje navdušenje
nad jadranjem sem prenesel tudi

Željko PLANINŠIČ
DRSI, območje Koper

Pred prihajajočim novim letom in
prazniki želimo vsem sodelavcem,
tudi tistim, ki jih zaradi narave dela
manj videvamo, veliko uspeha na
njihovih področjih, medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter radosti
in miru.
Lep pozdrav.

ELABORATI cestnih
zapor v letu 2016
V letošnjem letu je bilo do konca
novembra izvedenih 40 elaboratov
cestnih zapor za zaprtje državnih
cest in 25 vlog za zaprtje občinskih
cest. Do konca leta jih je še nekaj
v čakalni vrsti. Večino elaboratov
smo izdelali za potrebe naših gradbišč, nekaj pa za zunanje stranke.
Povečini gre za zapore cest zaradi

Glavna naloga projektanta cestnih
zapor je izris varne prometne zapore. Prometne zapore so stresne za
voznike, saj se nam vedno nekam
mudi, malokdo rad počaka pred
rdečo lučjo ali se vozi po obvozni
cesti. Zato je potrebno izrisati zaporo, ki bo voznikom prijazna in
razumljiva, predvsem pa varna.
Glede na potrebe gradbišča oz.
prireditve in glede na pravilnik, določimo ustrezno zaporo (semaforska, popolna z obvozom, odstop
prednosti itd.).
Vsak elaborat je specifičen glede
na okolje zapore, ceste, prometa,
ki teče po njej, gradbenem posegu, prireditvi itd... Vsak elaborat je
drugačen od prejšnjega in zahteva
vedno kaj novega od projektanta.
Zapore so razdeljene na več shem
(N-1, N-2, Z-3 itd...), pa vendar so

Signalizacija
Leto 2016 je bilo za oddelek signalizacije zelo pestro. Meseca marca
nas je razveselila novica, da bomo
dobili težko pričakovano novo vozilo za strojno skupino barvarjev.

Avgusta 2016 se je ta novica uresničila in prejeli smo čisto novega
Man-a TGL 10.250, ki bo pripomogel k boljši mobilnosti in s tem večji
učinkovitosti same skupine.
Leto 2016 je bilo polno sprememb
na področju signalizacije. Sprejeta

prihodkovni centri

le-te osnova za nadaljnje modificiranje in projektiranje, ker je zaporo
s papirja vedno težko prenesti na
dejanski načrt (zaradi priključkov,
avtobusnih postaj, prehodov za
pešce...). Da se izriše zapora, ki bo
ustrezala delavcem na terenu, kot
tudi udeležencem v prometu, je
pomemben ogled območja zapore
na samem terenu, posvetovanje z
vodjo gradbišča in vodjo signalizacije. Paziti moramo, da bo zapora
uporabnikom prometa razumljiva
in da so o njej pravilno in pravočasno obveščeni. Velika nevarnost
je, ker vozniki prepogosto vozimo »na pamet« in ne spremljamo
prometne signalizacije. Zato moramo biti pri projektiranju zapor
še posebej pozorni na to in raje
postaviti kakšen znak, oglas, opozorilo ali letak več, kot premalo.
Poletje in predvsem jesen, ko se
lovi še zadnja lepa vremena, sta
za izdelovalce elaboratov pestra in
obsežna, saj vsak gradbeni poseg v
obstoječo cesto zahteva strokovni
elaborat, ki pa se ne izvede čez noč.
Vsakemu elaboratu se je potrebno
posvetiti in čim bolj kakovostno izrisati zaporo v programu AutoCad.
Ta se redno posodablja in vsaka
verzija je malenkost drugačna in se
ji je potrebno privaditi. Potrebo je
tudi podrobno opisati potek zapore in vse skupaj večkrat preveriti.
Velikokrat se zgodi, da se napaka
vidi komaj pri samem plotanju. Vse
skupaj more biti brezhibno narejeno in iti skozi sito nadzora na DRI in
DRSI. Upoštevati je potrebno tudi
dopolnitve nadzora in šele, ko so
zadeve usklajene, se pridobi dovoljenje za zaporo.

Dejan ŠVAB
Pomočnik vodje cestne baze

19

prihodkovni centri
20

sta bila dva nova pravilnika, in sicer
Pravilnik o zaporah na cestah ter
Pravilnik o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah. Oba
pravilnika sta pričela veljati 5. julija
2016 in kljub temu, da sta povezana, Pravilnik o prometnih zaporah
ne prinaša korenitih sprememb, v
primerjavi z njegovim predhodnikom. Največja sprememba, ki ste
jo vozniki že opazili na terenu, so
novi znaki za obvoz. Ti imajo obliko
puščice, ki je oranžne barve na beli
podlagi. Znaki vas usmerjajo, kako
pravilno in varno pridete do želenega cilja.
Pravo nasprotje je Pravilnik prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah. Med glavnimi
novostmi je sprememba dimenzij
prometnih znakov. Sedaj se določa
velikost znaka glede na prevozno
hitrost. Če vzamemo primer znaka za omejitev hitrosti, bo le-ta na
avtocestah in hitrih cestah, kjer je
hitrost večja od 90 km/h, velikosti fi 900, na cestah kjer je hitrost
med 50 km/h in 90 km/h, velikosti
fi 600, kjer je pa hitrost manjša od
50 km/h, pa so dimenzije fi 400.
Ena večjih sprememb so tudi nove
oznake znakov. Prejšnja oznaka

Na področju horizontalne signalizacije so omembe vredne tri spremembe, ki bodo opazne na terenu.
Ukine se sredinska črta rastra 3-13, ki smo jo uporabljali na cestah,
kjer je širina vozišča večja ali enaka
5 m in manjša od 5,5 m. Uvede se
robna prekinjena črta na cestah zunaj naselja, katerih širina vozišča je
večja od 4,50 m in manjša od 5,25
m. Ukinejo se prehodnice (to je zadnjih šest prekinjenih črt, ko prekinjena črta preide v neprekinjeno) in
se bo namesto njih zarisalo puščice
za usmerjanje prometa. Nov pravilnik zelo zaostruje pogoje glede
kvalitete izvedbe, kar izvajalcem
povzroča nemalo težav pri sami
izvedbi, saj že manjša napaka pri
kalibraciji stroja za barvanje, lahko
povzroči večja odstopanja pri kasnejših meritvah kvalitete.

prihodkovni centri

znaka za hitrost je bila II-30 sedaj
je 2232. Kot vemo, je znak do zdaj
praviloma stal na desni, lahko je bil
ponovljen na levi, zdaj pa se omogoča tudi samostojna postavitev
na levi strani, če se ugotovi nevarnost, ki preti z leve strani. S tem,
da je temu primeren tudi simbol na
znaku – zrcalen. Z novim pravilnikom so se nekateri ukinili, nekateri
spremenili in nekateri dodali, kot je
prikazano v spodnji tabeli.
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stali Cestna baza Koper in Cestna
baza Hrpelje. Tudi ceste so se smiselno razdelile.

Glede na to, da gre za decembrsko
izdajo Modre poti vam želim srečno,
zdravo in uspešno novo leto 2017.

Andraž VIDMAR
Vodja signalizacije

Življenje na Cestni
bazi Koper

pridobili novo funkcionalno enoto,
ki nam bo služila tako čez leto kakor tudi pozimi.
Z novo koncesijsko pogodbo in
Pravilnikom o rednem vzdrževanju
javnih cest, se je marsikaj spremenilo tudi pri nas. Po novi koncesijski
pogodbi z Direkcijo RS za infrastrukturo imamo v Hrpeljah novo
cestno bazo. Iz cestne baze Koper
in zimske točke Kozina sta tako na-

Prilagodila se je tudi interventna
služba, kjer vsaka baza skrbi za
svoje ceste, ob večjih intervencijah
pa združimo moči in si medsebojno pomagamo. Pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest pa je predvsem vplival na količino opravljenih pregledov cest. Pri državnih
cestah so se količine pregledov
bistveno zmanjšale, povečala pa
se je raven pregledov, ki bi morali
biti opravljeni na občinskih cestah.
S posameznimi občinami potekajo
ločena pogajanja kako združiti potrebe naročnikov in majhne količine sredstev, ki so na voljo z veljavnimi pravilniki.
Poleg del na rednem vzdrževanju
smo letos opravili tudi mnogo pridobljenih del s strani občin, kakor
tudi Direkcije za infrastrukturo. Naj
naštejem nekaj večjih, kot so obnova lokalne ceste Lucija – Vinjole,
Vzdrževanje gozdnih poti v občini
Hrpelje – Kozina, Sanacija ramp v

V tem letu se je na Cestni bazi v
Kopru kar precej spremenilo. S
selitvijo uprave v operativno bazo
Hrpelje smo dobili zadolžitev, da
preuredimo prostore iz skladiščnih
v prostore, ki bodo služili delovanju
cestne baze Koper. Sedaj lahko rečem, da smo zgradbo uspešno preuredili in pridobili WC prostore, priročno kuhinjo in pokrite skladiščne
prostore. Poleg tega smo zamenjali
ograjo in razširili parkirne prostore.
Tudi fasado smo prebarvali in tako
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Glavne
Ceste

Regionalne
ceste

Kolesarske
steze DRSI

MO Koper

Piran

Cestna baza Koper

35,12 km

49,09 km

30,61 km

189,64 km

53,88 km

Cestna baza Hrpelje

18,55 km

88,85 km

126,43 km

Hrpelje Kozina

Ankaran
12,24 km

142,34 km
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podhodu Hrpelje, Obnova cestne
baze Koper,… Pravkar pa poteka
sanacija vozišča na Kozini, kjer bo
zraslo novo krožišče.
Letos se moramo pohvaliti, da smo
do sedaj, kljub staremu in že precej dotrajanemu stroju, s skupino,
ki opravlja tako novo postavitev,
kakor interventno zamenjavo odbojnih ograj, vgradili že 5.350 m
odbojnih ograj. Do konca leta pa
imamo pridobljenih del še za kakih
1.200 m.
Bližamo se koncu leta, ko se ozremo malo nazaj in naredimo analizo, kako uspešno smo dela opravili. Sam menim, da delamo dobro in
kvalitetno, mislim pa, da bi z manjšim vložkom v orodje in delovna
sredstva delo opravili hitreje in še
bolje.
Ob novem letu, ki je pred vrati, vsem
sodelavcem želim obilo uspehov,
zdravja in sreče v osebnem življenju
in družinskem krogu.

Igor KRULČIČ
Vodja cestne baze

Martin NOVAK

• organiziranje, usklajevanje,
vodenje in nadziranje del na
terenu,
• razporeditev in koordiniranje
del skupin in preglednikov,
• pomoč pri vodenju dokumentacije o različnih delih,
• priprava popisov na terenu ter
njihova obdelava,
• nadomeščanje vodje CB v njegovi odsotnosti,
• dežurstvo v zimski službi in
vodenje akcij na svojem področju,
• naročanje in sprejemanje materiala,
• vodenje evidenc.

Delo na tem delovnem mestu mi
je zelo zanimivo, raznoliko in me
veseli, k čemu pripomore tudi zelo
dobro vzdušje med sodelavci.

Martin NOVAK
Pomočnik vodje cestne baze

Cestna baza Sežana

V mesecu oktobru 2015 sem se zaposlil v podjetju CPK d.d. kot pomočnik vodje cestne baze na področju Kopra.

Na cestni bazi Sežana je, vključno
z menoj, zaposlenih 12 ljudi, in sicer 3 pregledniki, 7 cestarjev ter
administratorka, po potrebi se pa
na bazi izmenjujejo tudi strojniki in
šoferji. Baza se nahaja ob regionalni cesti Sežana – Senožeče. Naše
delo obsega predvsem vzdrževanje cest na državnem in občinskem
programu ter manjša gradbišča na
območju baze.

Delovno mesto je zelo raznoliko,
saj zajema različna opravila, kot so:

Območje cestne baze pokriva 192
km državnih cest in 220 km lokal-

Za začetek naj se vam predstavim.
Sem Martin Novak, rojen 12.4.1992
v Kopru. Srednjo šolo, program
gradbeni tehnik, sem uspešno zaključil leta 2011.
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Cestna Baza
Ilirska Bistrica

nih cest ter javnih poti. Ceste se
nahajajo na območju občin Divača, Sežana ter Komen, manjši del
cest se nahaja tudi na območju
občin Hrpelje – Kozina ter Pivka.
Območje, ki ga pokrivamo, je zelo
raznoliko, predvsem zahtevno je v
zimskem času. Največ problemov
nam povzroča močna burja, ozkost
cest ter oddaljenost od baze.
K enoti cestne baze spada hanger, v
katerem so posipalci, stroji za barvanje ter barva, samostojna stavba
v kateri so 3 ločena skladišča, prostor za hladno maso ter boksi za
sol, upravna stavba, v kateri sta v
spodnjem delu dve pisarni, kuhinja
ter soba za dežurstvo. V zgornjem
delu pa je stanovanje, ki ga oddajamo v najem. Agregat za posipanje
je zaenkrat še na prostem, vendar
je v planu izgradnja novega objekta za posipne materiale. K cestni
bazi Sežana spada tudi deponija za
posipne materiale, ki je locirana v
Komnu.
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Na koncu bi se želel zahvaliti vsem
sodelavcem na cestni bazi, ki ve-

stno opravljajo svoje delo in skrbijo, da je delo opravljeno tako kot
mora biti.

Goran PLEŠINGER
Vodja cestne baze

Na enem izmed skupnih operativnih sestankov smo s sodelavci
dobili nalogo, da za naše interno
glasilo napišemo krajši sestavek,
ki bi zajel naravo našega dela in
značilnosti delovnega območja,
ki ga pokrivamo. Naj se na kratko predstavim. Sem Matej Valenčič, diplomiral sem na fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, sedaj vodja cestne
baze Ilirska Bistrica. Z delom v CPK
d.d. sem začel marca 2015, in sicer
kot pomočnik vodje cestne baze
Koper. Delu daje poseben pečat
intenzivna dinamika dela, saj je
vzdrževanje cest široko področje,
ki zahteva hitro dojemanje in učenje stvari. Hitro sem se vključil v
delovni proces ter tako spoznal naravo dela in celotno območje, ki ga
pokriva cestna baza Koper.
Septembra istega leta sem dobil
priložnost, da zasedem novo de-

Na cestni bazi Ilirska Bistrica je zaposlenih 12 vzdrževalcev cest, med
njimi so 4 pregledniki, administratorka in jaz. Tekom celega leta delo
na bazi opravlja tudi strojnik na rovokopaču in voznik tovornjaka. Poleg omenjenih zaposlenih dela na
vzdrževanju opravljajo še številni
drugi strojniki in šoferji, ki pa niso
stacionirani na naši bazi.
Urejenosti enote je težko oporekati, saj so objekti in okolica zgledno
urejeni. Sestavlja jo velik pokrit
hangar za vozila, stroje, pluge in
posipalce, pet pokritih boksov za
posipni material ter upravna stavba. Tudi s tega vidika se zavedam
odgovornosti, da bazo še naprej
vodim tako, da bo ta še naprej v
zglednem stanju.
Enoti Ilirska Bistrica je naloženo
vzdrževanje državnih cest vse od
Obrova, Staroda, Jelšan, Pivke do
Pudoba. Prav tako skrbimo za lokalne ceste občine lirska Bistrica
in Pivka. Kot nekakšni specifiki
izstopata višinski cesti za Sviščake (1242 m.n.v.) in Mašun (1025
m.n.v.), ki tudi v bolj mili zimi zahtevata veliko pluženja.
Kot že rečeno, je delo vodje cestne baze zelo raznoliko, obsega
tako terensko kot pisarniško delo.
Znanja, ki se izkažejo za koristna,
obsegajo tudi za gradbeništvo netipična področja, kot so komunikacijske veščine, vodenje in podobno. Pomembno je dogovarjanje z

nadzornimi inženirji in skrb, da je
delo pravočasno in kakovostno izvedeno.
Najbolj sem ponosen na to, da s
sodelavci zelo dobro sodelujemo
in skrbimo za to, da so odnosi na
primerni ravni, to pa je garancija za
to, da bomo delo v dobrem vzdušju
opravljali tudi v prihodnje.

Matej VALENČIČ
Vodja cestne baze

CB Podskrajnik
in Zimska točka
Postojna
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lovno mesto. Zaupano mi je bilo
mesto vodje cestne baze Ilirska
Bistrica. Z novimi zadolžitvami je
prišlo tudi veliko dodatnih odgovornosti in pomembnih odločitev.
S hvaležnostjo in delovno vnemo
sem se spoprijel z izzivi, ki jih je prinesel nov položaj.

Zimska točka Postojna
V iztekajočem se letu je bila zimska
točka Postojna deležna številnih
sprememb. Tik pred začetkom leta
sem prevzel njeno vodenje. Moja
prva naloga je bila izvedba zavarovanja objekta in njegove okolice. V ta namen smo na začetku
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CB Podskrajnik
Kaj je to? Kje je to? Taka in podobna vprašanja mi zastavljajo ljudje,
ko jim povem za cestno bazo ali ko
iščejo sedež cestne baze. Dovolite mi, da na kratko predstavim CB
Podskrajnik.

leta okrog baze postavili panelno
ograjo in na dovoze montirali dvižne rampe, ter s tem onemogočili
dostop nezaposlenim na območje baze izven delovnega časa.
Vsa gradbena dela (izkopi, izvedba temeljev, zamenjava robnikov,
vgradnja cevi za elektrovode, …)
so izvedli zaposleni zimske točke,
ograjo in rampe pa je montiralo
podjetje Pekovec d.o.o. iz Ajdovščine.
Spremembe pa niso nastale samo
na objektu in njegovi okolici, temveč tudi na področju delovanja
zimske točke. Z novo koncesijsko
pogodbo za vzdrževanje glavnih
in regionalnih cest je zimska točka
Postojna postala cestna baza Postojna. Cestna baza Postojna vzdržuje 20,205 km glavnih in 64,598
km regionalnih državnih cest, ter
130 km lokalnih cest občine Postojna. Z oktobrom 2016 pa so se
te številke nekoliko premešale.
10,365 km regionalnih cest, od Postojne do Predjame, je bilo prekategoriziranih v lokalne ceste. 3,045
km dolga lokalna cesta Planina Unec, pa je postala del 4,4 km dolge državne ceste Planina - Unec, ki
je trenutno v rekonstrukciji. Tako

cestna baza Postojna skrbi za varnost in prevoznost 54,233 km državnih od Planine do Razdrtega in
od Postojne do Ribnice, ter 140,365
km lokalnih cest občine Postojna.

Cestna baza Podskrajnik je majhna
cestna baza, locirana v industrijski
coni Podskrajnik. Pisarniški prostor, ki je istočasno pisarna vodje
baze, jedilnica, garderoba, dežurna soba, prostor za sprejem strank
(nadzorniki, inšpektorji,…) ima v
najemu pri podjetju Levar d.o.o.
Na zunanji površini, ki meri 450 m2

Vsa dela, po naročilu Direkcije RS
za infrastrukturo, Občine Postojna
in drugih strank, zaposleni na cestni bazi Postojna opravljamo vestno, strokovno in pravočasno.

Boštjan DELAK
Vodja cestne baze

je skrbno razporejeno vse, kar baza
potrebuje (dve službeni pregledniški vozili, vsa mehanizacija in ves
potreben material). Tekom celega

Bliža se december, najlepši čas v
letu. Je čas praznikov, obdarovanj,
veselja in čas, ki ga preživimo z družino. Ker je tudi čas želja in voščil,
voščim vsem zaposlenim na CPK
d.d. obilo sreče, uspeha, predvsem
pa zdravja v novem letu.

Boštjan Delak
Vodja cestne baze

leta je v uporabi tretjina šotora za
potrebe spravila raznega orodja v
gradbiščni baraki. V času zimske
službe pa se poslužujemo še preostalih dveh tretjin šotora za potrebe posipnih materialov. Za red in
čistočo prostorov skrbijo zaposleni
CB Podskrajnik sami, kolikor je v
njihovi moči.
CB Podskrajnik skrbi oz. vzdržuje
128,086 km državnih cest, ki potekajo preko občin Cerknica, Loška
dolina, Bloke, Logatec in Brezovica. Z oktobrom 2016 pa se je tem
cestam pridružila še nova, 4,4 km
dolga, državna cesta Planina-Unec
(stara lokalna cesta občin Postojna
in Cerknica), ki pa je trenutno v rekonstrukciji. Torej smo delavci CB
Podskrajnik zadolženi za vzdrževanje 132,486 km državnih cest od
Planine in Logatca do Bloške police, od tam naprej pa do Babnega
Polja, Leskove doline, Loškega potoka, Podklanca in Lužarjev, ter od

prihodkovni centri

Bliža se čas praznikov, čas veselja in
čas želja. Zaposleni na CB Podskrajnik imamo le eno željo, željo po
primernih prostorih in primerni površini, katerim bi lahko s ponosom
rekli cestna baza Podskrajnik.

Cerknice preko Rakitne do Podpeči. Dela ki jih opravljamo so različna; skrb za varnost na cestah, prevoznost cest, skrb za signalizacijo,
ter ostala dela po naročilu DRSI ali
drugih strank. Vsa dela opravljamo
vestno, strokovno in pravočasno.
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Kilometrski kamen iz obdobja
cesarja Franca Jožefa
zanimivost

km so porabili kot gradivo pri zidanju tako imenovane traktorske postaje, ki je bila del sistema cestarskih hiš in pomožnih objektov za
vzdrževanje italijanskih državnih
cest.
Kamen je bil po najdbi najprej postavljen ob mostni tehtnici na asfaltni bazi, kar pa ni bilo najbolj
primerno mesto zaradi izpostavljenosti pri pluženju. S postavitvijo nove asfaltne baze in ureditvijo okolice smo postavili kamen

Pred upravno zgradbo asfaltne
baze Senožeče stoji kilometrski
kamen z oznako 70 km, kar predstavlja razdaljo do Ljubljane. Na
kamnu sta, v smeri vožnje ,napisani razdalji do Ljubljane in Postojne, najprej v slovenski in nato še v
nemški obliki imen. V nasproti strani sta napisani razdalji do Senožeč
in Trsta, prav tako dvojezično. Na
vrhu kamna sta bili dve puščici, ki
sta označevali smeri. Kamen ni iz
pravega kamna, ampak narejen iz
drobno zrnatega betona z dodatki
prodnikov kot polnila. Kilometrske
kamne so verjetno takrat izdelovali serijsko v delavnicah v posebnih
kalupih, kjer so lahko nastavili reliefne črke in številke podobno kot
pri tisku. Del kamna je gladek, del
pa »štokan«, črke in številke pa so
bile pobarvane s črno barvo.
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Kilometrski kamen 70 km je bil
najden pri rušenju stare zgradbe
na mestu, kjer sedaj stoji upravna
stavba asfaltne baze. Po prvi svetovni vojni, ko so Italijani zavzeli
del slovenskega ozemlja kot vojni
plen, so odstranili vse oznake prejšnje države. Kilometrski kamen 70

na zelenico pred upravno stavbo.
V prihodnje bo potrebno obnoviti
napise in ga z impregnacijo zaščititi pred vremenskimi vplivi. Kamen
moramo ohraniti, saj predstavlja
našo kulturno dediščino in dokaz
dvojezičnosti, ki je bila na Kranjskem pred 1. svetovno vojno.

Stojan NATLAČEN PENKO
Vodja oddelka za kakovost

Med – zdravo darilo
z neba

ima skoraj da neomejen rok trajanja. Pri medu se rada pojavi kristalizacija, kar je povsem normalno –
pri nekaterih vrstah medu se pojavi
prej (cvetlični med), medtem, ko
se pri drugih vrstah pojavi kasneje
(akacijev med).

Glede na to, da je zimski čas velikokrat zaznamovan s prehladi, gripami in raznimi virozami, bo obnovitev znanja o vsestranski uporabi in
koristnosti medu, zagotovo marsikomu prav prišlo.
Čeprav so med poznali in uporabljali že davno pred prvimi pisnimi
zgodovinskimi omembami, sta bila
njegov pravi izvor in sestava skrivnost. Aristotel, znani starogrški mislec iz četrtega stoletja pred našim
štetjem, je denimo zapisal, da med
pada z neba, ko vzhajajo zvezde.
Še prej so v starem Egiptu mislili,
da med nastaja iz solz boga Raa.

kom, starejšim, športnikom, bolnikom, nosečnicam …
Med je sladka tekočina, katero proizvajajo čebele in nekatere druge
žuželke, iz mane, ki jo izločajo kljunate žuželke ali pa iz cvetličnega
nektarja. Pravi oziroma čisti med
ne sme vsebovati dodanih sladil

Dokazali so, da med zmanjšuje
škodljive posledice obsevanja pri
pacientih, ki so bili izpostavljeni takšnemu zdravljenju rakastih obolenj. Prav tako med izboljšuje zdravstveno stanje ustne votline, krepi
antioksidante in povečuje atletske
zmožnosti rekreativnih športnikov. Poznamo ga tudi kot narodno
zdravilo v primeru kožnih poškodb,
neka raziskava pa je pokazala, da v
kombinaciji s perutnino zavira proces oksidacije, zato lahko takšno
meso brez škode uživamo kar nekaj dni.

zdravje

Dodajamo leta življenju, življenje
letom in zdravje življenju…

Med ima lastnosti antioksidantov
kot nekatere vrste sadja in zelenjave, zato je zelo priporočljivo, da ga
zaužijete po napornem treningu ali
dviganju težkih bremen. V Novi Zelandiji pa med uporabljajo za uničevanje bakterij, ki se pojavljajo pri
čiru na želodcu ali po poškodbah in
opeklinah.

Ko se ljudje pogovarjajo o medu, si
predstavljajo sladko lepljivo maso,
katero mažejo na kruh ali dodajajo v čaj. V zadnjih nekaj letih pa so
znanstveniki našli novo lastnost
medu. Marsikomu se ob besedi
med kar pocedijo sline. Ne samo,
da je nesramno dober, tudi zelo
zdrav je! Med velja za eno najbolj
vsestranskih živil, saj koristi otro-

ali vode. Zakaj je tako koristen?
Predvsem zaradi visoke vsebnosti
mineralnih snovi, velja kot odlično pomirjevalo in je hkrati zaradi
vsebnosti sladkorja tudi idealen vir
energije. Zanimivo je tudi dejstvo,
da med v prehrani nekako izboljša
izkoriščanje nekaterih drugih snovi
iz hrane. Med je živalski proizvod in
je edino živilo živalskega izvora, ki

Če se vam torej zgodi, da se med
kristalizira, ga lahko nazaj utekočinite v vodni kopeli, katere temperatura naj ne presega 40 stopinj
Celzija, saj lahko v nasprotnem
primeru med izgubi svoje biološke vrednosti ter zdravilne lastnosti. Sicer je med precej slajši od
samega namiznega sladkorja in je
ustrezen tudi za peko, saj ima za to
primerne kemične lastnosti. Nekateri ga zaradi njegovega značilnega
okusa obožujejo in ga uporabljajo
namesto sladkorja, spet drugim pa
tovrsten okus ne ustreza. Značilen
slovenski med dokazano prepre-
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zdravje

čuje pojav določenih alergij, na kar
vpliva vnos cvetnega prahu v človeško telo. Med v Sloveniji je kot
blagovna znamka zaščiten z geografskim poreklom in se tudi polni
v za to namenjene kozarce, kateri
imajo obliko kaplje.
Obstaja več različnih vrst in okusov
medu: lipov, akacijev, kostanjev,
cvetlični, smrekov med,…Vsaka
vrsta medu ima nekoliko drugačen okus od druge in vsi okusi ne
ustrezajo vsakemu. Najbolje je, da
preizkusite vsakega izmed njih in
se sami odločite kateri vam najbolj
odgovarja.
Najboljši med, hladno točen, je vedno nekoliko moten, ne glede na
vrsto.

Od plenilstva do
čebelarstva
Na začetku je človek plenil med iz
gnezd divjih čebel (to še danes počnejo ljudje, ki živijo v divjini). Predzgodovinske jamske risbe v Španiji,
Južni Afriki in osrednji Indiji kažejo
ljudi, ki pobirajo med iz satov na vrtoglavih višinah ali iz votlih dreves
in skal. Tudi današnji iskalci medu v
naravi v Turčiji in Nepalu slovijo po
tem, da se drzno spuščajo v globeli
po vrveh, za zaščito pa imajo le kadečo se baklo.
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Čebelarstvo, ki ni več zgolj »lov«
na med divjih čebel, je na različnih
koncih sveta različno staro. Najstarejši ohranjeni zapis o gojenju čebel
v panjih so našli v svetišču sonca, ki
ga je leta 2400 pred našim štetjem
postavil Ne-user-re v Sahari blizu
Kaira. Muzej v Dokkiju hrani dve
posodi z medom iz leta 1400 pred
našim štetjem.

stno življenje v čebelji družini je
spodbudilo človeka k izdelovanju
takšnih panjev, da je lahko čebele
opazoval. V 30-tih letih 19. stoletja
je čebelar Thomas Nutt zgradil nekaj presenetljivo zapletenih panjev
s stolpiči in steklenimi kupolami.

Egipčanski panji so bili podobni
današnjim, koši iz slame, v katere
je bilo možno zajeti čebelji roj. Na
Srednjem vzhodu so za panje uporabljali votle valje iz blata, ki so jih
sušili na soncu in jih nato vodoravno zlagali drugega na drugega. Po
svetu so v ta namen uporabljali še
druge naravne materiale, na primer votle hlode, buče in podobno.
V Veliki Britaniji so čebele nedvomno gojili že v bronasti dobi, saj
je bil čebelji vosek bistven pri litju
brona, uporabljali pa so ga tudi
za sveče in svetilke. V srednjem
veku so na veliko uporabljali koše,
nato pokončne panje, spletene iz
protja, toda šele v 17. stoletju so
začeli hkrati z razvojem pohištvenega mizarstva izdelovati lesene,
bolj izpopolnjene panje. Skrivno-

Čeprav ima čebelarstvo častitljivo
dolgo zgodovino, je pridobivanje
medu šele po letu 1800 postalo resna gospodarska dejavnost, ki so jo
izpopolnili s številnimi tehnološkimi izboljšavami.

Gospodarska dejavnost

Včasih je čebelarstvo pomenilo, da
so odstranili iz panja vse satje, ga
stisnili, segreli in uporabili, čebele
pa pustili brez hrane, zato so stradale ali poginile. Šele leta 1852 je
ameriški vikar, častiti Langstroth,
izdelal preprost lesen panj, v katerem je okoli premičnih okvirov
za satje pustil dovolj prostora, da
čebele niso mogle čvrsto pritrditi
satovje na steno panja. Major Hruschka, oficir v italijanski vojski, je
izumil način, kako spraviti med iz
satnic s pomočjo centrifugalne sile.

zdravje
Pri tem postopku je satje ostalo nepoškodovano in so ga lahko čebele ponovno uporabljale. Tak način
dela je bil hiter, med pa čist.
Sledila je uporaba umetne podlage za satje pravilnih oblik, kar je
pomenilo za čebele veliko manj
dela. Na začetku 19. stoletja so v A.
I. Root Company iz Medine v Ohiu
razvili moderno valjčno stiskalnico,
s katero so izdelovali satnice, ki so
bile skoraj tako tanke kot naravne.
Tako so med začeli pridobivati v velikem obsegu.

Več kot energija
Med vsebuje okoli 80 odstotkov
sladkorjev. Največji del predstavljata sadni in grozdni sladkor, ki
nas na hitro oskrbita z energijo.
Prisotni so še saharoza, maltoza in
drugi sestavljeni sladkorji.
Poleg naštetega med vsebuje še
veliko dragocenih snovi, kot so:

• encimi
• rudninske snovi: kalij, natrij,
mangan, železo, baker, cink
• vitamini
• rastlinske kisline
• aminokisline
• hormonske snovi
• inhibini – snovi, ki preprečujejo rast številnih bakterij in jih
pomagajo uničevati.
Naravni med vsebuje od 14 do 18
odstotkov vlage. Dokler količina
vlage ne presega 18 odstotkov, tudi
ni možnosti za razvoj večjega števila mikroorganizmov! Razmerje
različnih sladkorjev v medu določa,
ali bo hitro ali počasi kristaliziral,

barva pa je odvisna še od drugih
sestavin. Tekoči in strjeni med se
razlikujeta samo po stopnji kristaliziranja. Večina tekočih vrst medu
postane zrnata, če jih za nekaj časa
izpostavimo svetlobi in mrazu. To
pa ne poslabša njihove kakovosti.
Če tak med segrejemo do 39 stopinj Celzija, postane ponovno tekoč. Segrevanje na višjo temperaturo ni priporočljivo, ker tedaj med
izgubi svojo biološko vrednost.

Cvetlični med

Cvetlični med čebele pridelajo iz
nektarja , ki so ga nabrale na medovitih rastlinah. Obstaja več vrst
cvetličnega medu med katerimi
lahko izbiramo, te pa so imenovane po rastlinah na katerih so čebele dejansko pridobile nektar. Ker
lahko čebele nektar pridobivajo iz
različnih rastlin, je včasih nemogoče zagotovo trditi iz katere rastline
je bila določena vrsta medu pridelana. Utegne se zgoditi samo to,
da okus neke rastline prevladuje
in lahko nato na podlagi tega do-
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ločimo za kateri med gre oziroma
bolj katera vrsta rastline je zagotovo prisotna v medu. Na podlagi
teh ugotovitev lahko nato sklepamo kakšne zdravilne lastnosti ima
določen okus medu. Takrat, ko pa
enostavno ni mogoče določiti vrste
medu, pa govorimo o cvetličnem,
mešanem medu. Je najpogostejša
vrsta medu.

Akacijev med

Ta vrsta medu je zagotovo ena najbolj priljubljenih in poznanih vrst
medu pri nas v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Značilen je po svojem
blagem vonju in okusu ter barvi. Je
svetlo rumene barve in v primerjavi
z drugimi vrstami, tudi zelo tekoč.
Vendar pa se kljub nasprotnim trditvam nekaterih čebelarjev, tudi
akacijev med kristalizira in to je
dejstvo, saj se vse vrste medu slej
ko prej kristalizirajo. Med iz akacije
največkrat priporočajo otrokom in
sladkornim bolnikom, v splošnem
pa je znano tudi da blagodejno
učinkuje na delovanje jeter, ledvic
in lajša simptome stresa, sečnega
trakta in simptome pri bolezni dihal. Za otroke je zelo primeren, saj
vsebuje manjše količine cvetnega
prahu in ima poleg zdravilnih učinkov tudi prijeten okus. Ravno njegova prijetna aroma in okus pa tudi
spodbujata tek.

Lipov med

Po izvoru je lahko ali maninega izvora ali pa cvetličnega izvora. Ima
značilno svetlo rumeno do svetlo
jantarjevo barvo. Za to vrsto medu
je značilna tudi dokaj hitra kristalizacija. Ima značilen blag okus in
vonj ter številne zdravilne lastnosti. Med drugim se uporablja za
lajšanje prehlada (omogoča lažje
izločanje sluzi iz nosu in grla), nespečnosti, pomaga pa tudi pri bronhitisu ali astmi. Zanj so značilne
tudi protibakterijske lastnosti, zaradi česar deluje tudi kot da zaščita
pred vnetjem dihal ali angino.

Regratov med
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Je podobne barve kot lipov med
– od svetlo rumene do temno jantarjeve. Je cvetličnega izvora in je
prepoznaven predvsem po svojem izrazitem vonju in okusu. Tudi
tovrsten med se hitro kristalizira.
Uporablja se predvsem za krepitev
organizma, kateremu med drugim
vrača tudi energijo. Posebej znan

pa je po svojih diuretičnih lastnostih, kar pomeni, da pospešuje izločanje vode iz telesa in blagodejno
učinkuje pri blagem vnetju mehurja ali drugih sečnih poti.

Gozdni med

Gre za mešanico različnih vrst
mane, zaradi česar se lahko različni
vzorci medu med seboj razlikujejo.
Razlikujejo se lahko po vonju, okusu, barvi in tudi aromi. Gozdni med
ima uravnotežen okus po sladkem
in kislem in v njem ne prevladuje
nobena vrsta mane. Pogosto ga
tudi mešajo s cvetličnim medom.
Gozdni med je bolj trpkega okusa,

zdravje
ima poseben vonj in je temnejše
barve. Od drugih vrst medu se razlikuje predvsem po kemijski sestavi, saj vsebuje več rudninskih snovi,
pridobiva pa se iz medene rose.
Čebele gozdni med zbirajo iz vejic
in listov različnih listavcev ali iglavcev. Ker vsebuje več mineralnih
snovi kot ostale vrste, krepi srce,
zvišuje hemoglobin v krvi in vpliva na večjo vzdržljivost ožilja. Ima
številne zdravilne lastnosti, zaradi
česar ga priporočajo za uživanje po
težkih operacijah in nosečnicam v
času nosečnosti. Pomaga tudi pri
bolezni sečil in različnih vnetjih.

Hojev med

Je posebna vrsta medu, katerega v
Sloveniji ni toliko, kot ostalih vrst.
Zanj je značilno, da je zelo gost in
temne barve, ima izrazit okus. Je
poln kalcija in ostalih mineralnih
snovi, ki delujejo blagodejno na
naš organizem. Zelo ugoden deluje
proti kašlju, bronhitisu in ostalim
pljučnim boleznim. Je skoraj brez
vonja in ima blag, prijeten okus.

Zgoraj so predstavljene samo nekatere bolj pogoste vrste medu, ki
se pojavljajo v Sloveniji. Tako obstaja še znan smrekov med, jabolčni in češnjev med. Skratka pri izbiri
medu nikakor ne morete zgrešiti,
ker je vsaka vrsta po sebi zdravilna
za nekaj.
Vir: www.bodieko.si

Kostanjev med

Pravi kostanj je za čebele zelo pomembna rastlina, saj jim poleg
medičine nudi tudi veliko cvetnega
prahu. Med iz kostanja je značilne
temno rjavordeče barve, označuje
pa ga tudi tipičen vonj po pelinu,
kar nakazuje tudi na malce bolj
grenak okus. Zelo primeren je za
peko potic in raznih vrst peciva.
Blagodejno vpliva organizem, saj
ga pomirja in ugodno deluje tudi
pri motnjah presnove in prebave.
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zaposleni

Jubilanti v letu 2016
D E LO V N I JU B IL E JI Z
A D E LO V N O D O B O
V C P K d. d.
JANUAR • Marija DE
URIČ, oddelek

za kakovost, 10 let

FEBRUAR • Marjan
FERFILA, PC Mehanizac
ija, 30 let
• Bojan KRIŽMAN, PC
Mehanizacija, 10 let
• Damijan ŠKERJANC,
PC Gradnje, 30 let

MAREC • Matej BENČ
AN, PC Kamnolom Razd
rto, 10 let
• Mitja BOŠTJANČIČ, PC
Mehanizacija, 10 let
• Stojan NATLAČEN PE
NKO, oddelek za kakovo
st, 10 let
APRIL • Simona VERG
ILAS, PC Vzdrževanje, 10
let
MAJ • Marjan DELA
K, PC Kamnolom Razdrto
, 30 let
• Modest GROPAJC, od
delek za pravno in organ
izacijsko področje, 20 let
• Pavel VIČIČ, PC Vzdrže
vanje, 20 let
JUNIJ • Slavko ČOK,
PC Mehanizacija, 10 let
• Jože GRUDEN, PC Vz
drževanje, 20 let
• Edi KOVAČIČ, PC Grad
nje, 10 let
JULIJ • Matej DROŽ
INA, PC Vz

drževanje, 10 let

AVGUST • Denis VID
MAR, PC Mehaniz

acija, 30 let

SEPTEMBER • Živoji
n DŽIMRIĆ, PC Gradnje
, 10 let
• Bojan JURCA, PC Me
hanizacija, 30 let
• Darjo ŠVAB, PC Meha
nizacija, 10 let
OKTOBER • Damijan
KOCJANČIČ, PC Mehaniz
acija, 10 let
NOVEMBER • Rena
to PAROVEL, oddelek za
marketing, 10 let
• Vlado ŠVAB, oddelek
za marketing, 30 let
DECEMBER • Boris
FERJANČIČ, oddelek za
pravno in organizacijsko
• Sonja GRIŽON, finan
področje, 30 let
čno računovodski oddelek
, 20 let
• Franko PETERLIN, PC
Mehanizacija, 30 let
• Andraž VIDMAR, PC Vz
drževanje, 10 let

!
o
m
a
t
i
Čest
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Letos svoj delovni jubilej v CPK d.d. praznuje kar 30 naših sodelavcev.
Vsem se zahvaljujemo za predano delo in jim iskreno čestitamo!
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R
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Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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aktualno

Otroci so naša prihodnost
Lana

V letošnjem letu so postali starši:

Matic

• Simona VERGILAS iz PC Vzdrževanje je drugič povila hčerkico
Veroniko,
• Aleš TOMINC iz PC Gradnje
je tretjič postal očka malemu
Niku,
• Branislav PETRUŠIĆ iz PC
Gradnje je ponovno postal očka,
tokrat tretjerojenemu sinku
Stefanu,
• Dejan ŠVAB iz PC Vzdrževanje
je postal novopečeni očka hčerkici Lani,

Rene

Stefan

• Andraž OBID iz PC Vzdrževanje
ima prvorojenca Reneja,
• Bojan BENČIČ iz PC Vzdrževanje je postal ponosni očka
prvorojenemu sinčku Maticu,
• novo vlogo očka pa je prevzel
tudi Uroš MANKUČ iz PC Asfaltna baza, ki ima sinčka Aleša.
Vsem staršem iskreno čestitamo
ob rojstvu malih sončkov, vsem
sončkom pa želimo veliko brezskrbnih, igrivih dni.

Aleš

Nik

Veronika

Ni res, da je eno samo sonce
in da samo ono greje.
Sonc je na zemlji in nebu,
da jih nihče ne prešteje.
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(Tone Pavček)

Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno
in organizacijsko področje
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V družbi CPK d.d. se je v letu 2016
upokojilo 5 delavcev, in sicer:
• Brkljača Slavko, zaposlen na
delovnem mestu snažilec v
oddelku za pravno in organizacijsko področje,
• Makovec Marko, zaposlen na
delovnem mestu delovodja na
vgrajevanju asfalta v PC Gradnje,

Našim upokojencem želimo, da bi
bila nova življenjska pot zanimiva,
brezskrbna ter polna prijetnih trenutkov. Zdravje pa naj bo največji
sopotnik v tem novem življenjskem
obdobju.
		
Tanja LAZAR
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

zaposleni

Naši upokojenci 2016

• Valenčič Stanko, zaposlen na
delovnem mestu voznik v PC
Mehanizacija,
• Mavrič Vincenc, zaposlen na
delovnem mestu cestar v PC
Vzdrževanje,
• Vičič Pavel, zaposlen na delovnem mestu pomožni delavec v
PC Vzdrževanje.
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Foto utrinki
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• Zimske igre
• Kongres o cestah
• Upokojitev - Renato Mikolj
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December ali gruden
v pregovorih in rekih
Izvirno slovensko ime za mesec december je gruden. Zemlja je meseca
decembra zamrznjena, gruden pa pomeni, da zemlja leži v grudah. O mesecu grudnu so se ohranili številni pregovori in reki:
Zelen božič, bela velika noč.
Ako prvega dne v adventu na Barbaro je mraz, trajal bo ves zimski čas.
Jasno in svetlo na sveti večer, dobre letine je dost, če pa je oblačno in temno, žita ne bo.
Grudna mraz in sneg, žita dosti vse povprek.
Če na božič dežuje, prihodnje leto močo oznanjuje.
Svetal božič bo dal jeseni poln kozarec.
Kolikor ivja se o božič na vejah blesti, toliko sadja prihodnje leto zori.
Slaba bo letina, revščine vir, če mokrota moti božični večer.
O božiču zeleno, o veliki noči sneženo.
O božiču se spodobi malo snega in belega kruha.
Ako se grudna bliska in grmi, drugo leto dosti vetrov.
Ako se vidi na Barbare dan na njivi strnišče, se bo videlo potem vsak mesec.
O božiču zunaj na soncu, o veliki noči za pečjo.
Od božiča do Treh kraljev če gosta megla nastaja, bo veliko bolezni doma.
Kakršno vreme na božični dan, tako bo še leto dan.
Kolikor bliže božič mlaja, toliko hujši mraz prihaja.
Sveti dan vetrovno, ob letu bo sadja polno.
Ako se zmrzlina grudna ne otaja, še prosinca hujši mraz postaja.
Božični veter vzame rž.
Po božiču gre dan gori, sneg doli.
Polna luna blizu božiča južno zimo nam da.
Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima.
Dež na Štefanje obeta le malo žita drugo leto.
Svetle božične noči z žitom temne, temne božične noči pa svetle.
Grudna suh veter piska, poleti po suhi pomladi nato suša pritiska.
Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi.
Kakršen adventno most, takšen post.
Lucija krajša dan.
Vir: www.mavrica.net

Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
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Novoletni čas zaznamujejo zimska čarobnost, prihod dobrih treh
mož, nakupovanje daril, vonj
po cimetu, želje po sreči. V tem
obdobje se bolj kot običajno srečamo tudi z vražami in uporabo
različnih simbolov za srečo. Pa
naj bodo to obeski za novoletno
jelko, narisani na voščilnicah ali
podarjeni kot amuleti, ki odvračajo zlo, bolezni in nesreče.

vega bodočega partnerja. Lahko
pa v novoletnem jutru stopite pred
hišo in vržete svoje copate čez levo
ramo.

Vraže za novo leto

Pikapolonica je simbol za srečo
in rodovitnost in velja za prinašalko sreče. Po slovanski mitologiji je
glasnica bogov in nam od njih prinaša sporočila.

Pred novim letom je treba pospraviti in izločiti vse, česar ne potrebujemo in nas samo obremenjuje. V
hišo nato prinesite vejico zimzelene rastline in prižgite zlato svečo,
ki prinaša obilje.

zanimivosti

Novoletne vraže in amuleti za sreco

Na prehodu iz starega v novo leto
ne smemo sušiti perila, saj naj bi to
prinašalo nesrečo.

Amuleti za srečo

Tudi dimnikar prinaša srečo, kar po
eni od interpretacij izvira iz njegove povezanosti z ognjem in ognjiščem, ki je nekoč predstavljalo
središče doma, ogenj pa je prinašal
rodovitnost in življenje.

Ko praznujete, bodite hrupni, saj
tako odganjate zle sile.
Pazite, s kom se poljubljate na silvestrsko noč, najbolj začaran prostor je pod vejico bele omele. Lahko se zgodi, da bo trajalo večno.
Na novoletno noč naj bi na sebi
imeli nekaj rdečega, kar odvrača
nesrečo od nas. Ta vraža prihaja iz
Kitajske, kjer so se po stari legendi s kosom rdečega oblačila lahko
ubranili pred zmajem. Rdeča barva je tudi pri nas zelo zaželena v
božično-novoletnih praznikih, ker
nosi srečo, še posebno v kombinaciji z belo.
Zelo razširjena vraža pravi, da mora
prvi na novo leto voščiti moški, da
prinese srečo. Vraža tudi pravi, da
si morata partnerja prva zaželeti
srečo v novem letu, sicer se lahko
njuna zveza zamaje.
Neporočenim ogledalo v novoletni
noči lahko pokaže podobo njiho-

Podkev je kot simbol sreče in zaščitni amulet zelo razširjena. Obrnjena navzdol ščiti pred vplivi demonov in čarovnic, obrnjena navzgor
pa prinaša srečo hiši in njenim prebivalcem.

Štiriperesna deteljica odganja zle
sile od ljudi in živali, hkrati pa tistemu, ki jo ima, prinaša srečo in
uspeh.

Mušnica je simbol dolgega življenja, kot takšna pa je povezana z
raznimi nadnaravnimi bitji, ki lahko
prebivajo pod njenim klobukom.
Takšna bitja so lahko škrati, varuhi
zemeljskih zakladov, pa tudi rastlin,
živali in znanja. Ponekod se zadržujejo kot hišni duhovi in ljudem, če
z njimi lepo ravnajo, pomagajo pri
delu in jim prinašajo srečo.
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Prašiček je prinašalec obilja, zadovoljstva, sreče in blagostanja. Že
v starih civilizacijah je simboliziral
plodnost in razcvet, saj s svojim videzom priča o dobrem življenju.
Še nasveti za silvestrsko in novoletno mizo: za veliko denarja rdeča
leča, za zdravje sadni kruh, za srečo
rdeče jabolko, za težko glavo proti
jutru kisla juha, za novoletni zajtrk
pa prašički iz testa, ki jih izdelate
sami z vašimi malčki po priloženem
receptu.
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Vraže so nekoč ljudem pomagale
razložiti nekatere pojave, ki si jih
sicer niso znali razumsko razložiti.
Bili so močno povezani z naravo in
odvisni od nje. Vraže so prehajale
iz roda v rod in čeprav danes veliko
več razumemo od naših prednikov,
še vedno za vsak slučaj uporabimo
kakšno od njih. Mogoče samo zato,

Prašički za srečo
Iz pol kilograma moke, vrečke suhega kvasa, jajca, dveh žlic sladkorja,
ščepca soli in 60 g masla, raztopljenega v mlačnem mleku zamesimo
testo in ga pustimo vzhajati pol ure. Pregnetemo in razvaljamo centimeter na debelo ter izrežemo deset krogov. Uporaben je modelček
za krofe. Preostanek testa razvaljamo malo tanjše in izrežemo rilčke
in uhlje, ki jih prilepimo na glave s stepenim beljakom. Prašička premažemo z rumenjakom in pečemo petnajst minut pri temperaturi
200 stopinj. Ohlajenim prašičkom naredimo še oči: žličko sladkorja
v prahu zmešamo s kapljico limoninega soka, za črno piko pa damo
stopljeno čokolado ali rozine.
ker je tako delala naša babica, ali
pa tudi mi še čisto malo verjamemo v njihovo moč.
Želim vam, da pred novim letom
pospravite in zavržete vse, kar vas
je v tem letu obremenjevalo in sveži
stopite v novo leto, dva tisoč sedemnajsto.
SREČNO!

Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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