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Popotnica za novo leto…
Vsako leto je leto nečesa novega. Kaj vam je prineslo
2009? Zagotovo kako novo spoznanje, izkušnjo, nove
osebe, ki so se vas dotaknile. Morda tudi kako napako, spodrsljaj in nepričakovano slovo.
Življenje je čudovita reka tudi takrat, ko njen tok ni
miren. Včasih pozabimo, da smo si strugo z brzicami
in čermi izbrali sami, ker je potovanje po njej polno
doživetij. Na takem potovanju se življenje diha s polnimi pljuči.
Za leto 2010 vam želim, da bi mojstrsko veslali po
brzicah in da bi prepoznali nauke, ki jih skrivajo čeri,
a tudi da bi od časa do časa uživali v mirnih rečnih
rokavih.
Želim vam, da bi vam leto 2010 prineslo darila, ki se
jih ne da kupiti: navdih, modrost in drznost – vrline,
s katerimi se osvaja svet.

Brez vas so to samo sanje, z vami – prihodnost.

“Ključ do uspeha je sposobnost videti
možnosti tam, kjer drugi vidijo le ovire.”
Naj prihodnje leto prinese novo upanje, izzive
in moč, da se z njimi spopademo. Želim vam,
da novo leto začnete z obilico poguma in optimizma. Preživite najdaljšo noč v prijetni družbi,
nazdravite svojim preteklim dosežkom in tistim,
ki še prihajajo. Naj bo srečno in uspešno.
Igor Ukota
Direktor

Tanja Meja
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Spoštovani sodelavci in sodelavke
Ob novem letu vam želim veliko zdravja, miru in
osebnih zmag. Želim vam, da na teh poteh ne bi
bili sami, da bi vas spremljali vaši najdražji, prijatelji, sodelavci, skratka tisti, s katerimi želite
te korake deliti.
Za vse zaposlene v družbi CPK d.d. naj bodo poti,
po katerih bomo hodili skupaj varne in naj nas
vodijo do želenih ciljev. Te lahko v zaostrenih
gospodarskih razmerah dosežemo le s skupnimi
močmi.
Uroš Jazbec
Pomočnik direktorja za podporo poslovanju

Tistim, ki imajo za seboj dobro leto, želim, naj
traja tudi v prihodnje; tistim, ki imajo za seboj
slabo leto, želim, da čim prej mine. Vsem skupaj
pa želim, da bi čim manjkrat uporabili besedo
kriza, bolezen, žalost ter jih spremenili v tiste
s pozitivnim predznakom. Lepe praznike ter
vse dobro v novem letu želim vam in vašim
najbližjim.
Ingrid Orel
Vodja finančno računovodskega oddelka

Izdal in založil: CPK, d.d., Ulica 14. maja 15, 6000 Koper, tel.: 05/ 663 02 00, faks: 05/0663 02 60, e-pošta: info@cpk.si, urednica: Tanja Mejak,
likovno tehnična ureditev in priprava za tisk: Ideja 8 d.o.o., fotografije: Branko Furlanič, tisk: Degraf, Koper, naklada: 400 izvodov
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PC Asfaltna baza Senožeče
Leto se počasi izteka; leto, ki je bilo v marsičem
drugačno od predhodnih. V mislih imam številne
težave, ki so posledica krize na področju
gradbeništva. Pa ne samo v gradbeništvu, tudi ostale gospodarske panoge so v neki mat poziciji, ki ji
ni videti konca. Ob tem nam ne preostane drugega,
kot da s sredstvi, s katerimi razpolagamo, ravnamo
še bolj pametno in gospodarno. V asfaltni bazi je bilo
proizvodnje manj kot v preteklem letu. Od planirane
proizvodnje, ki je znašala 75 tisoč ton raznih asfaltnih zmesi, bo realiziranih le 60 tisoč ton. Razlog za
manjšo proizvodnjo vidim v izpadu večjih gradbišč,
predvsem avtocestnega programa. Nekje do konca
avgusta je bila slika popolnoma drugačna. Vse je kazalo, da bo proizvodnja približno enaka kot v lanskem
letu. To je bilo v marsičem rekordno za CPK. No, na
žalost se ni ponovilo. V asfaltni bazi smo ta čas izkoristili za obnovo objektov. Trenutno zaključujemo dela
pri urejanju okolice transformatorske postaje.
Naj omenim, da smo podaljšali podporni zid ter
postajo ogradili z zaščitno ograjo. Urejena je tudi
dovozna pot do postaje, ki je bila res v slabem stanju. Tako smo tudi zaključili dela, pri katerih nam je
svetoval elektroenergetski inšpektor ob njegovem
zadnjem obisku. V januarju prihodnje leto nas čaka

malo bolj obširno delo na postrojenju asfaltne baze.
Kot vsako leto imamo v načrtu pregled ter odpravljanje vseh nepravilnosti. To so večinoma dela, ki jih
med obratovanjem ni mogoče opraviti, saj zahtevajo
po cel teden mirovanja asfaltne baze.
V decembru se bo upokojil naš dolgoletni sodelavec
Raimondi Franko, ki je opravljal delo pomočnika
strojnika asfaltne baze. Njegovo znanje ter pripravljenost za nesebično pomoč pri raznih delih bomo
poskušali nadomestiti z novo močjo, ki smo jo dobili
z zaposlitvijo naših dveh strojnikov asfaltne baze.
Najbolj pa me veseli, da smo se razšli kot pravi prijatelji in - kot Raimondi rad pove - se bo še večkrat
z veseljem oglasil v asfaltni bazi. Sam sem mnenja,
da tam kjer vlada prijateljstvo in iskrenost, je teža
dela dosti manjša.
Ob bližajočih se praznikih vam v imenu celotnega kolektiva asfaltne baze voščim vesele božične praznike
ter srečno in zdravo novo leto. V prihajajočem letu pa
veliko zadovoljstva pri opravljanju novih izzivov.
Matjaž MANKUČ
Vodja PC Asfaltna baza
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poznavanja podjetja pripravljen zagristi tudi v to jabolko. Z delom sem šele začel, zato svojih občutkov ne
bom opisoval. Želim si, da bi bilo sodelovanje z novimi
sodelavci uspešno in v obojestransko zadovoljstvo.
V novem prihajajočem letu, želim vsem sodelavcem
in zaposlenim v CPK, veliko sreče, zdravja, osebnega
zadovoljstva in poslovnih uspehov.
Dušan DELAK
Vodja PV Kamnolom Razdrto
in Vodja PC Mehanizacija

PC Kamnolom Črni Kal
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PC Kamnolom Razdrto
in PC Mehanizacija
Počasi se zaključuje tudi leto 2009, ki je potekalo
v znamenju težke gospodarske krize. Tudi v PC
Kamnolom Razdrto je kriza pokazala svoje zobe. Po
dveh nadpovprečnih proizvodnih letih je v letu 2009
proizvodnja padla pod povprečje. To ne pomeni, da
se ni dalo proizvesti več materialov, temveč smo bili
prisiljeni zmanjšati proizvodnjo zaradi premajhnega
povpraševanja po naših produktih.
Zaloge proizvedenih materialov so se
močno
povečale - na približno 35.000 kubičnih metrov.
Proizvodnja je v letu 2009 potekala samo v desetih
mesecih. Predvidena potreba po materialih je narekovala zaustavitev proizvodnje, prvič že v mesecu
januarju in ponovno, zaradi ustvarjenih večjih zalog,
tudi v mesecih od 1.12.2009 do 28.2.2010. V kamnolomu
bo potekala samo prodaja materialov. Delavci bodo
razporejeni za potrebe drugih enot in zimske službe,
nekaj jih ostane v enoti PC kamnolom Razdrto za
opravljanje vzdrževalnih del.
Sam sem prevzel vodenje enote PC Mehanizacija, ne
po svoji želji, ampak po sili razmer, ki so nastale, ker
je dosedanji vodja PC Mehanizacija, gospod Roman
Rijavec, odsoten za nedoločen čas zaradi bolezni.
Zaradi zaustavitve proizvodnje v kamnolomu prav
času zimske službe in praznine v enoti PC Mehanizacija, sem ta izziv sprejel. To področje mi je dokaj tuje,
vendar sem bil zaradi dolgega delovnega staža in

V zadnjem času se v kamnolomu Črni Kal soočamo
s težavnimi okvarami v separaciji. Nepričakovano
sta se pokvarila dva vibromotorja, ki imata sejalno
funkcijo. Na situ, ki ga poganjata motorja, pridobimo štiri frakcije: pesek 0-4, drobljence 4-8, 8-16
ter 16-32. Pri taki okvari se, logično, zaustavi proizvodnja. Teoretično bi brez tega sita lahko proizvajali
le tampon 0-32, vendar bi močan hrup, ki spremlja
proizvodnjo tampona, onemogočal demontažo motorja in popravila, ki so ob taki okvari potrebna.
Sito, na katerega sta pritrjena vibromotorja, je na
višini treh metrov in v težko dostopnem prostoru
med trakovi. Poleg tega pa en vibromotor tehta 150
kg. Glede na to, da se ni pričakovalo v tako kratkem
času ponovljive okvare, povzroči popravilo (zamenjava) vibromotorja zastoj proizvodnje, nepredvidene
stroške in težaško delo zaposlenih.
Tako sem se odločil, da tokrat opišem delo, ki ga
opravlja strojnik separacije.
Strojnik v separaciji ima za tekočo proizvodnjo zelo
odgovorno nalogo. Zjutraj pred zagonom pregleda
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separacijo, jo počisti, namaže in kontrolira potrebne
dele – drobilec, mline, sita in tekoče trakove. Obvezno preveri, če so vsi vrtljivi deli zaščiteni in pravilno
nameščeni. Prične se zaporedni zagon. Po pozornem
spremljanju vsakega stroja posebej, se sprosti
material in proizvodnja steče. Med proizvodnjo ves
čas spremlja obratovanje postrojenja. Ob okvarah
se lahko zgodi, da material zasuje sita, trakove in
prehode v sami separaciji. V zelo kratkem času se
lahko nasuje deset kubičnih metrov materiala, ki
ga je potrebno očistiti ročno. Zasutje predstavlja
večurno zaustavitev proizvodnje in zahteva pomoč
večine zaposlenih v kamnolomu. Strojnik separacije
mora zato biti nenehno pozoren in pripravljen na
takojšnjo reakcijo in zaustavitev. Od strojnika separacije je odvisna celotna proizvodnja kamnoloma.
A splošno je bilo leto 2009 za naš kamnolom uspešno,
čeprav se nam v zadnjih mesecih pozna vpliv recesije
in zmanjšan obseg del v gradbenem sektorju.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim prijetne
praznike in srečno ter uspešno novo leto 2010.
Branko Sosič
Vodja PC Kamnoloma Črni Kal

PC Vzdrževanje
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Zima, zima,…
Poletje se je poslovilo in z njim topli dopustniški
dnevi, ko smo si nabrali novih moči. Prišla je jesen,
ki še zmeraj traja, čeprav se je uradna zima že
začela. Na zimo smo se, kot vsako leto doslej, začeli
pripravljati že v začetku oktobra. Pripravili smo
izvedbene programe zimske službe 2009/2010, tako
na lokalni ravni kot tudi državni ravni. Letos smo bili
še posebej pridni, saj so nam izvedbene programe
zimske službe potrdile vse občine in Direkcija RS za
ceste že v začetku novembra. Izvedbeni program
zimske službe je osnova za delo v zimski službi. V njem
so navedene vse aktivnosti v zvezi z zimsko službo.
Sestavljen je tako, da lahko zagotavljamo čim boljše
vozne razmere z racionalno rabo opreme, materialov in zaposlenih. V ta namen smo, skladno z izvedbenimi programi zimske službe, pripravili zadostne
količine posipnih materialov, usposobili mehanizacijo
in opremili ceste z ustrezno signalizacijo. Vzpostavili
smo tudi stik s sredstvi javnega obveščanja za
pravočasno obveščanje uporabnikov cest.
V začetku novembra nam je narava postregla že s
prvim snegom v Brkinih, na Krasu in na Postojnskem.
Tokrat nas zimske razmere niso presenetile, kot
radi navajajo novinarji, saj smo bili dobro pripravljeni
in prve akcije so stekle kot bi trenil. Žal sneg ni trajal
dolgo in kot trenutno kažejo vremenske napovedi,

ga še nekaj časa ne bo. Ne glede na to pa dela v cestariji potekajo v okviru finančnih sredstev. Izvajajo
se tako imenovana dela rednega vzdrževanja, kot
so: obsekovanje in obrezovanje rastlinja, popravilo
bankin, čiščenje jarkov, propustov,…. Pri vsem tem, bi
želel poudariti, da se vzdrževalci cest vsakodnevno
trudimo za čim boljše razmere na naših cestah,
ne glede na letni čas. Vsakodnevno nas povezujejo
težave in radosti in vsak cestar ve, da je kolektivno
delo uspešno le, če je vsak posameznik z dušo in
srcem povezan v kolektiv, cestarski kolektiv.
Ker se veseli december nezadržno hitro bliža in z njim
prazniki, želim vsem svojim sodelavkam in sodelavcem
veliko sreče, zdravja in miru, topline in oseb-nega zadovoljstva. Veliko novega in spodbudnega, doseženega
in osvojenega. Naj vse ovire postanejo premostljive,
vse kar je bilo predaleč, dosegljivo, vse kar je bilo
nemogoče, možno, vse česar nismo imeli, pa četudi se
ne uresniči, pa naj ostane v duhu upa-nja, vztrajnosti
in poguma.
Karlo ŠTURM
Vodja PC Vzdrževanje
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PC Gradnje

VOŠČILO SINDIKATA

To leto je že skoraj za nami. Bili so lepi in manj lepi
trenutki, vendar lahko, glede na pretekla leta
rečemo, da je to leto streznitve.
Ker je trenutno izredno pomanjkanje dela, vlaga
naše vodstvo velike napore v pridobivanje novih
poslov. Na nas, ki ga operativno izvajamo je, da ga
izvedemo kvalitetno in tudi finančno učinkovito. To
nam v veliki meri uspeva, vendar imamo še precej
notranjih rezerv, ki jih moramo izkoristiti, da bomo
učinkovitejši in s tem tudi bolj konkurenčni.
Za naslednje leto obeti niso rožnati, zato se bomo
morali še bolj truditi na vseh področjih, da pripeljemo
našo barko nepoškodovano mimo vseh čeri. V tem,
precej čudnem času, je potrebna velika mera strpnosti in medsebojnega zaupanja. Vsem skupaj se
zahvaljujem za korektno sodelovanje v letu, ki je za
nami.
Ker se bliža božič in novo leto, bi rad zaželel vsem
skupaj mirne in vesele praznike v krogu svojih najbližjih
in uspešno ter varno leto 2010.
Igor GRMEK
Vodja PC Gradnje
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Dragi cestarji in cestarke!
Gospodarske razmere, v katerih se nahajamo,
in ki so posledica svetovne finančne krize,
se kažejo tudi v naši družbi in nam otežujejo
načrtovanje za prihajajoče leto. Ob dejstvu, da
je pred nami še vedno obdobje recesije, smo
se odločili za optimizem. Osredotočili se bomo
predvsem na naše tržne prednosti, izražanje
ustvarjalnosti in inovativnosti ter izkoriščanje
znanja, sposobnosti in izkušenj, ki smo si jih pridobili v letih delovanja družbe.
Prepričan sem, da se bo CPK d.d. tudi v prihodnje znal soočiti z vsemi izzivi in jih spremeniti v
pomembne poslovne priložnosti, tako, da bomo
tudi ob koncu prihodnjega leta zadovoljni z
dosežki, katerih sooblikovalci bomo vsi skupaj in
prav vsak izmed nas.
Vsem želim lepe praznične dni.
V letu 2010 pa naj vam zaželim:
• pozitivne misli ne glede na vse morebitne
negativne napovedi,
• veselje v srcu, ker je življenje v resnici lepo,
• prijetne sogovornike in sodelavce,
• obilo novih idej,
• osebno zadovoljstvo ter
• zdravje, da lahko vse našteto kakovostno in
doživeto uresničujemo.
Rajko REBEC
Predsednik sindikata in
sveta delavcev CPK d.d.
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Operativni kontroling
Za nami bo prvo leto delovanja operativnega kontrolinga, zato je čas, da opravimo pregled dela
v tekočem letu. Rečemo lahko, da je kontroling
deloval v skladu z zadanimi cilji ob ustanovitvi. Cilji
so bili razdeljeni na kratkoročne, srednjeročne in
dolgoročne. Predvsem so bili pomembni kratkoročni,
ki so zajemali:
takojšnjo zajezitev stroškov z optimalizacijo
poslovanja, optimalizacijo izkoristka vseh notranjih
virov in kapacitet, zmanjšanje oziroma racionalizacijo
zunanjih najemov in nabave, spoštovanje zastavljenih
ciljev iz terminskih in finančnih planov, planiranje na
realnih osnovah, usklajevanje stroškovnika lastnih
strojev in vozil z dejanskim stanjem, kar je podlaga
za normativni del Navisiona, uskladitev cenika kooperantov strojnih in prevoznih storitev z internim
stroškovnikom, posodobitev kooperantskega cenika dela in njegovo uskladitev z normativnim delom.

nenehno nadgrajujejo z novimi ugotovitvami in ob
sodelovanju vseh delov družbe.
V prihodnje bo delovanje kontrolinga usmerjeno
v ugotavljanje vzrokov odmikov na projektih in na
zmanjšanje njihovega vpliva na poslovanje, vključno
s korekcijami normativnega dela, v kolikor bo to
upravičeno in potrebno. Zagotoviti bo potrebno
realnejše vhodne podatke, ki vplivajo na izračun
lastnih cen, kar je osnova za izdelavo natančnejših
prognoz uspešnosti poslovanja.
Na koncu se ob iztekajočem letu zahvaljujem vsem
zaposlenim za korektno sodelovanje in pomoč, brez
katere ne bi bilo mogoče kvalitetno uresničiti zastavljenih ciljev. Tudi v prihajajočem letu bo potrebno korektno sodelovanje vseh zaposlenih, da bomo
lahko nadaljevali z dobrim in uspešnim delom, ki je
ključ za uspeh v teh negotovih časih .
Vsem zaposlenim želim v prihajajočem letu veliko
zdravja, osebne sreče in uspehov.

Učinki realizacije kratkoročnih ciljev so opazni in so
bili učinkovito izpeljani, vendar se še nadaljujejo in

Vlado ŠVAB
Kontroler operative

dogajalo se jei
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Komerciala v letu 2009
Kot vsako leto je potrebno ob zaključku leta potegniti črto in preveriti uspešnost minulega dela. Je
bilo zadovoljivo? Je bilo dobro ali nad pričakovanji in
zadanimi cilji? Smo uspeli uresničiti večji del idej, ki
so se porajale in bi omogočile lažje in kvalitetnejše
delo? Smo bili dovolj prodorni? Ali bi lahko v danih
okoliščinah iztržili več? Meseci v tem letu nam niso
bili preveč naklonjeni, saj je bilo potrebno vložiti
veliko več truda za doseganje začrtanih smernic in
ciljev.

Z januarjem 2009 smo v komerciali pričeli z izdelovanjem ponudbenih predračunov v projektu Navision,
kar je tudi osnova za kasnejšo izdelavo pokalkulacije
(stroškovne in normativne porabe) za posamezno
stroškovno mesto. Po začetnih težavah, smo s
skupnimi močmi, priredili in uredili projekt, da nam
je danes priprava ponudbenih predračunov veliko
lažje. Še vedno pa ga dopolnjujemo, nadgrajujemo,
širimo normativno bazo. Pripravili smo tudi normativno osnovo za vzdrževanje cest.

Okrepili smo sodelovanje med PC Gradnjami
(posameznimi gradbišči in njihovimi vodji) ter komercialo, saj je pri pripravi ponudb, sploh večjih, to
sodelovanje nujno potrebno, sploh pa pri pripravi
zahtevkov za dodatna dela, pri katerih smo bili v
tem letu sploh aktivni.

Naj nas krizni časi, globalna kriza utrdijo in okrepijo,
ter med vsemi temi grobimi in krutimi dogajanji
našega vsakdana ne pozabimo, na prijazno besedo,
na topel nasmeh. Bodimo optimistični, saj vsi poznamo stari pregovor, da za vsakim dežjem posije sonce.
Zagotovo.

Od januarja do konca novembra tega leta smo
pripravili 850 ponudb, za »velike« in »male« naročnike.
Od tega jih je okrog 12% pridobljenih. Ena večjih
ponudb, ki smo jih letos pripravili in pridobili, je koncesija za vzdrževanje državnih cest, tako da smo
v mesecu avgustu z Direkcijo Republike Slovenije
za ceste podpisali triletno koncesijsko pogodbo o
vzdrževanju državnih cest. V začetku leta smo obnovili in pripravili tudi letne pogodbe za kamnolom
Črni Kal, kamnolom Razdrto ter Asfaltno bazo
Senožeče ter kooperantske letne pogodbe.

V prihajajočem letu 2010 želim vsem sodelavcem
in vsem zaposlenim CPK ter njihovim najbližjim,
obilo zdravja, drobnih prijetnih presenečenj ter vse
dobro.
Suada MURATOVIĆ
Kontrolerka operative

dogajalo se je

Strokovno o asfaltih in bitumnih

V Kranjski Gori je bil od 26. do 27. novembra 12. Kolokvij
o asfaltih in bitumnih. Kolokvij se odvija vsaki dve
leti in je naše največje strokovno srečanje na temo
asfalterstva. Referate so predstavili strokovnjaki
iz Slovenije in tujine. Rdeča nit letošnjih referatov
je bila varovanje okolja. Predstavljena je bila tudi
uporaba sekundarnih surovin (jeklarska žlindra) in
predelanih starih gum v asfaltih. Zelo pomembna je
izdelava manj hrupnih vozišč in zmanjšanje porabe
energije pri proizvodnji asfaltnih zmesi.
V sklopu referatov o novih tehnoloških postopkih
je bil prikazan postopek obnove vzletno-pristajalne
steze na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki ima
dolžino 3300 m in širino 60 m. Stezo so obnavljali z
rezkanjem obstoječega asfalta in vgrajevanjem
novega. Dela so izvajali najprej na prvi tretjini in
nato na tretji tretjini vzletno-pristajalne steze.
Dela so z manjšimi stroji opravljali podnevi, ob neprekinjenem letalskem prometu, v nočnem času pa
so opravili glavna asfalterska dela. Za april 2010 je
ostala še obnova srednjega dela letališke steze, za
kar pa bodo morali letališče zapreti.
Prikazane so bile tehnične izkušnje in ekonomski
učinki asfaltnih plasti na železniških progah v Avstriji. Asfaltna plast se vgrajuje pod gramozno gredo
v debelini 8 do 12 cm. Glavne prednosti so zaščita
spodnjih plasti pred padavinsko vodo, preprečevanje

dvigovanja finih delcev v gramozno gredo in enakomerna porazdelitev napetosti, ki učinkujejo na
spodnji ustroj. Z asfaltno plastjo se podaljšajo
intervali med večjimi obnovami tirov. Izdelava asfaltne plasti na železniških progah je ekonomsko
upravičena le pri zelo obremenjenih progah.
Inštituti, ki se ukvarjajo z asfalti, se opremljajo z
opremo, s katero preiskujejo lastnosti asfalta pri
visokih in nizkih temperaturah. Asfaltne vzorce v
laboratorijih izpostavljajo dinamičnim obremenitvam in določajo odpornost asfalta na utrujanje.
Proučujejo vplive raznih dodatkov, kot so hidrirano
apno, predelane odpadne gume in razni kemični dodatki na lastnosti asfalta. Preiskave v laboratorijih
nam v kratkem času dajo podatke o lastnostih
asfalta, ki bi jih morali na terenu spremljati dolga
leta.
Vpliv hrupa z vozišča na okolje se lahko zmanjšuje
brez uporabe protihrupnih ograj z uporabo asfaltnih zmesi, ki ob prehodu pnevmatik povzročajo manj
zvoka. Najprimernejši so drenažni asfalti, ki pa so
bolj zahtevni za vzdrževanje.
Zniževanje temperatur pri mešanju asfaltnih zmesi
in s tem prihranek energije se izvede z različnimi
postopki. Z dodajanjem kemičnih dodatkov v bitumen znižamo njegovo viskoznost in omogočimo
mešanje pri nižjih temperaturah. V asfalt lahko
dodajamo tudi mineralne dodatke, ki vsebujejo vodo.
Voda povzroči penjenje bitumna in s tem boljšo obvitost kamenega agregata pri nižjih temperaturah
asfaltne mešanice. Ti postopki so dražji, kot je vrednost prihranjenega goriva. Najcenejši postopek je
vbrizgavanje vode s posebnimi šobami v mešalec asfaltne baze, vendar zahteva velik vložek v opremo.
Udeležba na takih srečanjih nam omogoča spremljanje in uvajanje najnovejših tehnologij ter izmenjavo izkušenj s strokovnjaki na področju asfaltne
tehnologije.
Stojan Natlačen Penko
Vodja oddelka za kakovost
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Sindikalne igre SCGS – Celje 2009
Že dolgo je tlela iskra in letos se je prižgal ogenj.
Zgodile so se 1. letne igre delavcev – članov Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije. Potekale so
junija letos v Celju, in sicer v naslednjih disciplinah:
mali nogomet, namizni tenis, kegljanje, pikado, vleka
vrvi in pohod.
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V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili iz Kopra
na pot z avtobusom proti Celju. Kljub deževnemu
jutru je bilo vzdušje na avtobusu zelo veselo in prijetno. Čeprav se nismo poznali vsi med seboj, smo
takoj spletli prijetne vezi, se hitro dogovorili in organizirali, v kateri panogi bo kdo tekmoval. Čutiti je
bilo veliko željo, navdušenje, ki je ni mogel sprati niti
dež in težki oblaki.
Ob prihodu na prizorišče iger so nas že čakali zajtrk, kava in prijetni Celjani, ki so s strahom gledali
v nebo. Ampak cestarji smo iznajdljivi ljudje, vajeni
vsega hudega in nas „en dežek“ ne spravi s tira. Sicer

Tudi letos smo se zbrali na našem pikniku, ki je bil v
Lovski koči v Divači.
Na travnatem igrišču smo odigrali turnir v odbojki
med štirimi prijavljenimi enotami družbe. Rezultati so bili zelo tesni, boji za zmago izenačeni. Največ
spretnosti je letos pokazala ekipa Gradenj, drugo
mesto si je priborila ekipa Mehanizacije, tretje mesto člani naše kolesarske ekipe, na četrtem mestu
pa je pristala Uprava. Zmagovalci so bili nagrajeni.

so bila vsa tekmovanja v dvoranah, le pohodu
vreme ni bilo naklonjeno, zato so dali „glavce“
skupaj in ga spremenili v krajši izlet na Celjsko
kočo. Dobili smo navodila, pravila in sistem
tekmovanja, jih hitro preštudirali, sestavili
ekipe, oddali točne prijave in se porazgubili po
mestih tekmovanja. Vmes smo seveda tekali
od ekipe do ekipe, strumno navijali in bodrili,
kar se je seveda obrestovalo. Izkupiček je bil
neverjeten in presenečanje za nas vse:
namizni tenis: zlato – Silvano Kodermac, srebro – Valter Udovič in bron – Marjan Stanič
kegljanje moški: zlato – Marko Križaj, četrto
mesto Igor Simčič
kegljanje ženske: zlato - Jana Obleščak
pikado: srebro – Saško Mavrič
mali nogomet: četrto mesto - Ljubo Cvijetić,
Matej Drožina, Slobodan Ostojić, Predrag
Ljepojević, Husein Karajković, Mukades
Muminović, Saško Mavrič, Ermin Stranjac in
Giordano Radešič.
Vleka vrvi: četrto mesto - Silvano Kodermac,
Saško Mavrič, Matej Drožina, Ermin Stranjac, Mukades Muminović in Husein Karajković.
Med tem pa so se z izleta vrnili tudi ostali,
obiskali so Celjsko kočo, kjer so popili kavico,
žal pa so bili zaradi dežja prikrajšani za lep
razgled.
Osvojili smo največ pokalov in tako prepričljivo
zmagali v vsej konkurenci. Po končanem uradnem delu in podelitvi pokalov pa smo seveda
nazdravili našim zmagam in se zavrteli v
čudovitih ritmih glasbe, kjer smo si dodobra
zbrusili podplate.
Naši ekipi „kapo dol“saj smo bili odlični v tekmovanju in druženju.
Res je lepo biti v vaši in naši družbi po srcu
mlad.
Jana Obleščak

dogajalo se je

CESTARSKI PIKNIK

Po končanem turnirju smo se, premraženi, okrepčali
in pogreli ob izvrstnem srnjakovem golažu in ostalih
dobrotah, ki so jih, kot vsako leto, pripravili naši
pridni kuharji.
Naši informatiki so poskrbeli, da smo si na platnu
lahko ogledali košarkarsko tekmo med Slovenijo
in Srbijo. Kako smo se imeli pa največ povedo fotografije in spomin na še eno prijetno srečanje.
Ob tej priložnosti naj se zahvalim našim kuharjem,
ki že toliko let skrbijo za naše gurmanske užitke in
požrtvovalno podarijo svoj čas, da je vsem lepo.
Tanja Mejak
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Stanje varnosti in zdravja pri delu v družbi lahko
ocenimo kot dobro.
Glavna pokazatelja stanja sta številčnost in resnost
poškodb pri delu, kar se posledično izraža v številu
izgubljenih delovnih dni na posamezno poškodbo. Podatki iz statistike nam kažejo, da se v zadnjih letih
zmanjšujeta tako pogostost kot tudi resnost, in s
tem tudi stroški družbe, povezani s poškodbami pri
delu. Vendar to ne pomeni, da stanje ne bi lahko bilo
še boljše, saj se večina poškodb pripeti predvsem
zaradi nepazljivosti ali neupoštevanja navodil in varnostnih ukrepov.
Potencialno največje nevarnosti za poškodbe pri
delu obstajajo predvsem pri delih na gradbiščih,
npr. pri izvajanju zemeljskih del, del na višini in ob
potekajočem prometu, pri izvajanju del v ogroženem
območju težke gradbene mehanizacije in ostalih nevarnih delih ter v kamnolomih. Vsi skupaj, predvsem
pa neposredno odgovorni vodje del, lahko prispevamo k izboljšanju stanja z zagotavljanjem doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov in navodil na
gradbiščih in deloviščih.
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Redno izvajamo periodične preglede delovne opreme.
Izvaja jih pogodbeni izvajalec, Zavod za varstvo pri
delu, enota Koper. V letošnjem letu je bilo pregledanih 96 gradbenih delovnih strojev, postrojenj in
druge opreme. Stanje pregledane delovne opreme
in vzdrževanje le-te je zadovoljivo.

Prav tako so bile v letošnjem letu opravljene tudi
periodične meritve mikroklime, razsvetljave, hrupa in
prahu v delovnih in pomožnih prostorih. Opravili smo
meritve hrupa v okolju in imisij prahu v obeh kamnolomih, v asfaltni bazi ter elektro in strelovodne
meritve. Rezultat meritev je pokazal pomanjkljivo
splošno osvetljenost delovnih prostorov mehanične
delavnice v OBH ter povečane vrednost imisij prahu
v okolje v kamnolomu Črni Kal. Ugotovljene pomanjkljivosti že odpravljamo.
Predhodni, oziroma obdobni, preventivni zdravstveni
pregledi, kot tudi usposabljanja delavcev iz varnosti
pri delu, se redno opravljajo. V letošnjem letu je bilo
poslanih že preko sto zaposlenih na obdobni oziroma predhodni zdravstveni pregled, pretežno na
medicino dela v Koper in Postojno, deloma pa tudi v
Sežano in Ilirsko Bistrico.
Ob opravljenih rednih zdravstvenih pregledih je
bilo ugotovljeno, da v zadnjem letu narašča število
omejitev za delo, ki se nanašajo pretežno na delo
v povečanem hrupu, trajanju in zahtevnosti dela.
Ugotavljamo tudi porast kontrolnih pregledov.
Vse omejitve pri zaposlenih ustrezno rešujemo s
sodelovanjem zaposlenega, njegovega vodje in z medicino dela.
Ervin Kozem
Strokovni sodelavec
za varstvo pri delu

Varnost in zdravje pri delu v družbi CPK

zanimivo

Obisk sejma Benninghoven
ob 100. obletnici poslovanja
Ob gospodarskih dogajanjih, ki smo jim priča zadnje leto, je še kako prijetno videti družbe, ki kljub
svetovni gospodarski krizi poslujejo stabilno ter z
optimizmom zrejo v prihodnost. Med tovrstna podjetja spada tudi Benninghoven Gmbh, ki se uvršča
med vodilne proizvajalce asfaltnih baz v svetovnem
merilu.
O kvaliteti Benninghovnovih asfaltnih baz smo
se lahko tudi sami prepričali po nakupu asfaltne
baze tega nemškega proizvajalca v letu 2006. Ob
častitljivi 100. obletnici poslovanja te družbe smo
se septembra udeležili predstavitvenega sejma, ki
je bil na sedežu družbe v Mulheimu. Družbo CPK sva
na sejmu zastopala z Matjažem Mankučem. Sejem
je obiskala večina poslovnih partnerjev, ki so v preteklem obdobju poslovali s Benninghovnom. V sklopu
sejma smo povabljenci spoznali najnovejše rešitve,
ki se pojavljajo na področju proizvodnje asfaltnih
zmesi, kakor tudi navezovali poslovne stike s partnerji sorodnih družb. Ogledali smo si preko dvajset
najnovejših asfaltnih baz, kar je za razstavljalca zelo
velik finančni zalogaj, če vemo, da se vrednost nove
baze giblje v povprečju okoli 1,5 milijonov evrov, od
tega pa je samo strošek postavitve okrog 300.000
evrov.
Benninghoven ima po vsem svetu 34 predstavništev,
s čimer omogoča dostopnost ter podporo širokemu
krogu kupcev. Program podjetja je zelo širok, saj z
lastno proizvodnjo in znanjem razvija ter proizvaja
poleg asfaltnih baz še: sisteme za kontrolo proizvodnje, sisteme za skladiščenje bitumna, postrojenja
za reciklažo asfaltov in reciklažne sisteme granulata za proizvodnjo asfalta.
Skladno z visoko obletnico poslovanja in svetovnim
slovesom s katerim Benninghoven razpolaga, nas je
tudi organizacija sejma navdušila.

Dodatna prednost, ki jo je prinesla udeležba na
sejmu, je vsekakor tudi spoznavanje s poslovnimi
partnerji iz družbe Benningoven Gmbh, kar vodi k
boljšemu ter učinkovitejšemu sodelovanju.
Velikokrat je težava večjih podjetji kot je Benningoven Gmbh, da se ne znajo dovolj hitro odzvati ter
prilagoditi potrebam trga in kupcev. To težavo smo
tudi v CPK občutili, saj je ob spremembah ter izpadih na naši asfaltni bazi, odzivni čas Benninghovna
predolg. In ravno v tem vidim glavno prednost ter
smisel tovrstnih srečanj. Kljub napredku tehnoloških
rešitev, sistemov komuniciranja in še česa, je človek
še vedno tisti, ki z vso to opremo upravlja. In če
se ljudje, ki dnevno komuniciramo preko telefonov,
elektronske pošte in faksov, občasno tudi osebno
srečamo ter pogovorimo, lahko to v veliki meri
izboljša ter nadgradi način sodelovanja.
Matjaž Mankuč in Denis Bele
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naši sodelavci

Naši upokojenci
Danes, ko so stroji, oprema in kapital viri, ki jih zlahka
dobimo na trgu, so prav zaposleni tisto, kar ločuje
uspešne družbe od manj uspešnih. Zaposleni dajo
družbi svojevrsten pečat s svojim delom, predlogi,
vrednotami, energijo, ustvarjanjem delovne klime in
tako zaznamujejo obdobje, v katerem delajo.
Predstavljamo vam devet zaposlenih, ki so se v
letošnjem letu pridružili upokojencem, vsakega s
svojo delovno in življenjsko potjo, vsakega s svojim
prispevkom k delčku zgodovine naše družbe.

Alojz ANDREJAŠIČ
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V CPK d.d. je bil zaposlen zadnjih
enajst let. Kot pomožni delavec
– cestar v PC Gradnje je opravljal
razna dela na gradbiščih, predvsem na obalnem področju, zadnji dve leti pa je veliko pomagal
geodetu pri izvajanju meritev
za potrebe gradbišč. Upokojil se
je februarja 2009. Kot najlepša
dogodka sta se mu v spomin vtisnila praznovanje
abrahama in upokojitev, ki ju je praznoval s svojo
skupino sodelavcev.
Kot upokojenec je sicer zadovoljen, vendar občasno
pogreša sodelavce. Čeprav je z veseljem hodil na
delo, je zadnje leto komaj čakal na upokojitev. Alojz
trenutno ves svoj prosti čas nameni varovanju leto
in pol starega prvega vnučka, za družino tudi kuha,
saj je žena še zaposlena. Ker je še vedno rad »zaposlen«, zidari in ureja svoj dom. Ima pa še precej
načrtov za prihodnost.

Jordan KALIGARIČ
V novembru se je po nekaj več kot
40 letih delovne dobe upokojil Jordan KALIGARIČ, ki je opravljal dela
voznika od 1.1.1985 dalje.
Jordana vam predstavljamo tudi v
intervjuju tega glasila.

tudi dve novi vozili. V času osamosvojitvene vojne je sodeloval
pri postavljanju cestnih zapor
– barikad v Sežani pri hotelu
Triglavu in na mostu za Lipico ter
v Kobdilju. Erminu ni bilo težko
pomagati novim sodelavcem z
nasveti in spodbudno besedo,
čeprav ga sodelavci poznamo
kot tihega in mirnega človeka.
Sedaj ima veliko dela, saj ima doma kmetijo. Ukvarja
se z živinorejo in prašičerejo, veliko časa posveti tudi
nasadu trt in sadnemu drevju.
Spomnil sem se dogodka v zimski službi, ki vam ga
moram opisati:
Pozimi sem nam je, predvsem na gornjem koncu,
vse sorte dogajalo in velikokrat smo imeli zelo veliko sreče. Nekega dne, ko je bila po Krasu poledica
in smo posipali cesto iz Štanjela proti Braniku, je
nenadoma kamion na ledu pričel drseti v dolino, se
obrnil na cesti za 360 stopinj in naprej drvel ter se
nenadoma ustavil na bankini, ne da bi mogel sam kaj
ukreniti. Ko se je vozilo ustavilo smo posuli pesek pod
kolesa in nadaljevali v prvotni smeri. Moj spremljevalec je ob tem dogajanju obmolknil in poslušal moja
navodila. Spregovoril je šele čez daljši čas, ko smo se
rešili iz nastale situacije in zatrdil, da se še v življenju
ni tako ustrašil.

Bernard LEPČIHAR
Bernard se je zaposlil v naši
družbi aprila 1998 kot zidar in na
tem delovnem mestu ostal vse
do letošnjega avgusta, ko je bil
zaradi bolezni invalidsko upokojen.
Svoje delo je opravljal na različnih
gradbiščih na območju družbe,
največ na območjih Postojne in
Ilir-ske Bistrice. Kot zidar je v
prostem času rad pomagal pri vseh zidarskih in tudi
drugih delih.
Po upokojitvi se rad sprehaja v naravi. Pogreša
klepet s sodelavci, terensko delo in novoletne zabave, ki se jih je redno udeleževal.

Ermin KARIŽ
Naši družbi se je pridružil v začetku avgusta 1976
kot voznik. Na tem delovnem mestu je ostal do
letošnjega julija, ko je dopolnil več kot 40 let skupne
delovne dobe in se upokojil. V tem času je zamenjal
šest znamk tovornih vozil: Zastavo, FAP-a, Fiata,
Rabo, TAM-a, Mercedesa, od vseh naštetih je vozil

Štefan MATUŠ
Kot gozdar ima rad les in vse, kar je povezano z
naravo, zato se je v septembru 1977 zaposlil kot cestni delavec v Postojni. Kasneje je bil razporejen za
delovodjo na vzdrževanju cest in vgrajevanju asfalta,

Že pred upokojitvijo je ljubiteljsko izdeloval mize,
stole, razne figure in lestence iz lesa, korenin ali
posebno oblikovanih delov debel dreves. Sedaj ima
za te aktivnosti še več časa, je pa tudi navdušen
gobar. Čaka ga še veliko novih izzivov, glede na to, da
je še vedno v dobri kondiciji, smo prepričani, da bo
čas v upokojitvi vedno dobro izkoristil.

Franko trenutno koristi letni dopust, od 12. decembra dalje pa se bo lahko vsak dan sprehajal s
psom, spomladi bo imel več časa za svoj vrtiček.
Sodelavci smo se na njegov zadnji delovni dan tudi
pošalili. Vodja PC Asfaltna baza, Matjaž MANKUČ,
mu je namreč izročil odredbo, po kateri naj bi vsi
zaposleni na asfaltni bazi morali zaradi večjega
obsega naročil po potrebi delali celo nadure, vodja
pa ne bi smel odobriti koriščenja letnih dopustov ali
kompenzacij oziroma drugih odsotnosti. Po odredbi
bi moral Franko tako delati še dva tedna. Najprej
se je zaradi tega razburil, kasneje pa se je šali le
nasmejal, odredbo pa je shranil za spomin.

Jože POŽRL

Milan SUBAN

Ker smo o Jožetu obširneje že
pisali v eni zadnjih številk glasila,
naj zapišemo, da je ob nedavnem
obisku povedal, da mu ob vseh
aktivnostih zmanjkuje prostega
časa. Kot je povedal, je doma še
manj časa kot takrat, ko je še
bil zaposlen in ne zmore opraviti
vsega tistega, kar ga veseli in kar
bi želel še postoriti.

Prav na zadnji dan letošnjega leta
se bo starostno upokojil tudi Milan
SUBAN po 16 letih dela v CPK d.d..
Kot zidar je opravljal dela in naloge v cestni bazi Sežana. Njegova
posebnost pa so bili predvsem
kamniti zidovi v kraškem stilu.
Pri delu je bil zelo natančen, kar
je pričakoval tudi od sodelavcev.
Svoje znanje in izkušnje je rad
prenašal na mlajše sodelavce.

Franko RAIMONDI
Franko se bo upokojil v decembru
po več kot 42 letih delovne dobe
in več kot 30 letih dela v naši
družbi. Opravljal je dela upravljalca preddozatorjev, asfalterja
in pomočnika strojnika v asfaltni
bazi v Senožečah. V vseh teh letih
so bila v asfaltni bazi zamenjana
že tri postrojenja, nazadnje pred
skoraj štirimi leti. Po požigu stavbe pozimi 1980/81
je bila sezidana nova stavba, ki so jo zaposleni, tudi
Franko, v tem letu delno pre-novili. Na delovna leta
ima lepe spomine.

DRAGI UPOKOJENCI!
Za vaše dolgoletno in predano delo se vsem in
vsakemu posebej zahvaljujemo. Želje vseh nas
so: veliko zdravja, zadovoljstva, uspehov in prijetnih trenutkov.
V novo leto in novo življenjsko obdobje vstopite
z optimizmom, lepimi spomini, vedrino in nasmehom na obrazu. Srečno!

naši sodelavci

po opravljenem usposabljanju za cestnega preglednika pa je opravljal pregledniška dela v cestni bazi
Ilirska Bistrica. V prostem času in ob koncih tedna
je prijateljem pomagal pri izdelavi lesenih ostrešij
hiš in popravljal motorne žage.
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Je zbiratelj orožja, orodja, nakita in drugih starin
iz obdobja prve svetovne vojne. Vesel bo vsakega,
ki si bo želel ogledati njegovo zbirko, seveda po
vnaprejšnjem dogovoru, kajti Milana težko dobite
doma.

Franc TOMŠIČ
V takratnem Cestnem podjetju Koper se je zaposlil
avgusta 1972. To je bila njegova druga zaposlitev, vso
delovno dobo je bil voznik. Ceste je plužil in posipal
kar 37 zim, podnevi in ponoči, ne glede na delovni čas.
Kot voznik je moral zagotovil propustnost in varnost
prometa, kar je terjalo velike napore pri delu zimske
službe. Takratne zime so bile izredno hude, posebej
na kritičnih območjih, kot so Brkini, postojnsko in
bistriško območje ter spodnji Kras. Tudi Franc se je
upokojil julija 2009.
Res je, da se upokojencem vedno mudi in da nimajo
časa, kar velja tudi za Franca.

Sonja Starc
Strokovna sodelavka za
kadrovske in splošne zadeve

naši sodelavci

Jordan Kaligarič

LETOŠNJI JUBILANTI

Kako relativen je čas in kako hitro mineva, je
odvisno od nas samih. Kar se nekaterim zdi
večnost, bo drugim prehitro minilo, še posebej, če so to lepi trenutki. Pa vendar tečejo
vse ure tega sveta enako.
Deset, dvajset in celo štirideset let dela je v
letu 2009 kar zdrsnilo mimo za naše zaposlene, ki so praznovali delovne jubileje:
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Sredi oktobra sva v Operativni bazi v Hrpeljah z
Jordanom Kaligaričem obudila spomine na njegovo
25-letno delo v CPK.

10 let v CPK d.d.

V CPK je začel kot voznik in do danes, ko odhaja
na zaslužen dopust pred upokojitvijo, opravlja delo
voznika. Začel je voziti kamion Fam, nato Zastavo,
Rabo, Mercedesa in nazadnje Renaulta.

Jadran BROŽIČ

Jordan ima najlepše spomine na delo na gradbiščih,
ker je delo razgibano, poteka na različnih lokacijah, z
različnimi ljudmi. Pove, da so bili od 1985 – 1987 vozniki
tudi dežurni za intervencije – nesreče. Dežurstvo je
potekalo na domu.

Barbara BABIČ

Franko PEROŠA
Denis POČKAR
Roman RIJAVEC
Branko SOSIČ

20 let v CPK d.d.

V zimski službi so pogoji za delo včasih zelo težki.
Potrebno je delati v težkih vremenskih razmerah
– sneg, led, poledica... Najtežje je delo v primeru
poledice na Obali, težko je tudi delo v Brkinih, kjer
piha močna burja, ki dela snežne zamete.

Savo DUJMOVIČ

V svoji delovni dobi pri nas se je zamenjalo pet
nadrejenih. Najbolj sta se ujela z Nadijem Kavrečičem,
saj sta se o vsem lahko pogovorila, komunikacija je
nemoteno potekala.

Darko POVH

V teh letih je imel kar nekaj prometnih nezgod.
Najhujša je bila leta 1985 na Valeti, v času zimske
službe, ko je bila huda poledica. Pri posipanju mu
je nasproti pripeljal avto, ki je prehiteval kolono. S
kamionom se je zaletel v kamion s hruško, a je kljub
nesreči nadaljeval posipanje z razbitim vetrobranskim steklom.

40 let skupne delovne dobe

Tovorno vozilo bo od Jordana prevzel Mitja
Boštjančič. Mitja je na CPK zaposlen skoraj 4 leta.
Jordan Kaligarič želi Mitji srečno vožnjo, čim manj
nesreč in naj popazi na kamion, saj je star komaj dve
leti.
Ostalim zaposlenim želi veliko sreče, zdravja in
uspehov.
Tudi mi želimo Jordanu, da bi se na novi življenjski poti
dobro znašel in nas vse ohranil v lepem spominu.
Z Jordanom sem se pogovarjala Tanja Mejak

Jože KRIŽMAN
Pavel OPARA
Anita OTONIČAR

Vojko SILA

Jordan KALIGARIČ
Ermin KARIŽ

Vsem sodelavcem ob
jubileju iskreno čestitamo!

V družbi CPK od septembra dalje ni bil nihče
na novo zaposlen.
Delovno razmerje z družbo sta prekinila strojnika Teo Čekada in Damir Marđetko.

naši sodelavci

PRIŠLI, ODŠLI

V mesecu novembru se je upokojil voznik
Jordan Kaligarič, v mesecu decembru pa se
bosta upokojila zidar Milan Suban in pomočnik
strojnika asfaltne baze Franko Raimondi.
Trenutno imamo 296 zaposlenih od tega 37
žensk in 259 moških.

Mojca Sušnik
Strokovna sodelavka za
kadrovske in splošne zadeve

Narišimo novo leto
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Da bo novo leto obarvano s pisanimi barvami,
si ga narišimo kar sami.
Na spletni strani www.cpk.si poteka nagradni
natečaj, ki je del našega novoletnega voščila
poslovnim partnerjem. Poimenovali smo ga
»Narišimo novo leto«.
K sodelovanju vabim tudi vse zaposlene CPK
d.d.
Avtorje petih najbolj izvirnih prispevkov bomo
obdarili.

Otroci
so naša
prihodnost
Matej MOŽE iz PC Mehanizacija ima prvorojenko Tajo
Simona VERGILAS iz oddelka za marketing pa je
prvič postala mamica sinku Patriku

Iskrene čestitke!

berem, bereš, beremo...

berem, bereš, beremo...
Če ne morete preplezati
zidu, naredite vrata!
»V življenju se učimo na napakah.
Ko si opomoremo od padca, smo močnejši.«
E. Hemingway

Avtor: dr. Charles Lever

Če je bila knjiga »Ujemi dan«, ki sem vam jo podrobno
predstavila v prejšnji številki glasila, mogoče nekoliko težje berljiva, pa sem tokrat izbrala knjigo, ki je
napisana v lahkotnem, vsakomur razumljivem slogu. Avtor nam v knjigi naniza vrsto življenjskih zgodb o ljudeh,
tudi znanih osebnostih, ki so v življenju, kljub nešteto
težavam, uspeli.

18

Dr. Charels Lever je napisal knjigo, ki vsebuje preproste modrosti. Podnaslovil jo je kot življenjska načela, ki
neizogibno vodijo k uspehu. Namenjena je vsem tistim,
ki ste že kdaj razmišljali, da bi se pod bremenom težav,
ali kot jih poimenuje avtor knjige – zidov, vdali, namesto,
da bi te zidove preplezali ali pa zgradili vrata skoznje.
Mnogi menijo, da so uspešni ljudje uspešni zato, ker je
usoda z njimi bolj prijazna in jim je namenila manj težav
kot drugim, kar pa ni res. Naše življenje je sestavljeno
iz težav, žalosti in trpljenja. Na to nimamo nobenega
vpliva. Ne moremo se preprosto odločiti, da v našem
življenju ni prostora za težave. Ob tem pomislimo
tudi na indijsko modrost, da se “99 % skrbi nikoli ne
uresniči.”
Uspešni na svoji življenjski poti naletijo celo na več težav
kot večina, razlika je le v tem, kako se nanje odzivajo.
Prav od tega pa je odvisno, kdo smo in kaj bomo dosegli.
Nekateri se vdajo, drugi pa jih izkoristijo za osebnostno
rast in korak naprej.
Naše življenje je obdano z zidovi, ki nas ovirajo na poti
do ciljev. Če hočemo napredovati, moramo poiskati
načine, kako bomo težave rešili, in ne na težave same.

vztrajnostjo, gradnja vrat pa pomeni reševanje težav
z ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo. Tudi v najslabši stvari
moramo vedno poiskati nekaj dobrega.
In kaj bi lahko dobrega našli v težavah?
Težave spremenijo naše dojemanje in nam nudijo nove
priložnosti. Na plan privabijo naše najboljše lastnosti in
nas krepijo. Prisilijo nas k spremembi in tako pozitivno
vplivajo na našo samozavest.
Uspeh si lahko zagotovite tako, da gledate, poslušate,
razmišljate in se odločate. Če boste upoštevali našteta
pravila, vam bo uspelo doseči svoj cilj.
Prav zaradi vztrajnosti in iznajdljivosti lahko spoznamo
višjo raven življenja, to je ljubezen, veselje, prijateljstvo,
mir, hvaležnost in zaupanje - vrline, ki so v današnjem
času vse bolj dragocene - in prav te vrline čakajo
tudi vas, če boste preplezali zid ali naredili vrata! Ni
treba, da ostanete zaprti za zidovi svojega življenja. Za
življenje se vam ni treba pogajati s temnimi sencami
zidov. Naredite nekaj več! Tudi vi lahko zaživite srečno
in zadovoljno.
Lahko začutite toplino sonca na svojem licu …
doživite marsikaj lepega tudi v najslabših časih …
če boste le PREPLEZALI ZID ALI ZGRADILI VRATA!
Se vidimo na drugi strani zidu!
Naj zaključim z mislijo Johna Wesleya, kako si osmislimo
življenje:

Ne glede na to, s kako velikimi izzivi se srečujemo, moramo najti način reševanja težav in se iz njih tudi nekaj
naučiti. Če nam ne uspe
Naredil bom nekaj več
prvič, moramo vztrajati
večkrat. Neuspehi nas
Naredil bom nekaj več kot le pripadal - sodeloval bom.
ne smejo skrbeti. MisNaredil bom nekaj več kot le skrbel - pomagal bom.
liti moramo predvsem
Naredil bom nekaj več kot le sanjal - delal bom.
na tisto, kar lahko
Naredil bom nekaj več kot le učil - navduševal bom.
zamudimo, če ne bomo
poskusili doseči svojih
Naredil bom nekaj več kot le pridobival - bogatil bom.
ciljev. Henry Ford pravi:
Naredil bom nekaj več kot le dajal - služil bom.
«Neuspeh je priložnost,
Naredil bom nekaj več kot le živel - rasel bom.
da se z izzivom spoNaredil bom nekaj več kot bil le prijazen – prijatelj bom.
pademo še enkrat.«
Naredil bom nekaj več kot bil le državljan – lojalen bom.
Plezanje čez zid zahteva
premagovanje težav z
Naredil bom nekaj več kot le poskušal - ZMAGAL BOM.

»Naredite čim več
dobrega – kakorkoli,
kjerkoli,
kadarkoli,
komurkoli – kolikor
zmorete.«
Osmislimo si življenje
in naredimo nekaj
več tudi zase. Vse to
vam tudi sama želim
v letu, ki prihaja.

Sonja Starc
Strokovna sodelavka za
kadrovske in splošne
zadeve

zanimivo

Lepo je biti očka
Sem očka štiriletnemu Niku in leto dni staremu
Žanu. V mesecu juliju sem nastopil dopust za nego
in varstvo otroka, saj je temu botrovala priložnost
nove zaposlitve partnerke Mojce. Torej, za mano so
štirje meseci aktivnega starševstva.
Čeprav je bil dan enak dnevu, in se ti na trenutke
zdi, da je dan monoton, enoličen, sem kot očka zelo
ponosen, saj je Žan iz dneva v dan lepo napredoval.
Bili so tudi naporni trenutki, vendar jih je Žanov nasmeh vedno razblinil.
Spominjam se napotkov v začetku mojega varstva, ko
mi je Mojca razložila Žanov urnik spanja, hranjenja ….
– takrat se mi je vse skupaj zdelo »misija nemogoče«.
Pa vendarle …. premagal sem vse ovire in se dobro
znašel v vlogi »mamice«. V teh nekaj mesecih sva z
Žanom razvila poseben, ljubeč, medsebojni odnos tudi skozi vsakodnevno skrb, na primer menjavanje
pleničk, hranjenje, kopanje. Spoznal sem, kako malo
časa imajo mame za najnujnejša opravila v gospodinjstvu, saj lahko kaj postoriš le medtem, ko otrok spi.
Skrb za otroka namreč vzame veliko časa. Otročki
potrebujejo nenehno bližino, tesen stik, ljubkovanje
ter nošenje, kar ti vzame ogromno časa in energije.
Trudil sem se mu biti resnično na razpolago in se mu
posvetiti več kot sem mislil, da se mu lahko.
Najlepši mi je Žanov smeh, ko se igrava, in vidim, da
v tem resnično uživa, tako kot jaz. Žan je kot otrok
pravi sonček – nasmejan in radoživ. S tem, ko sem
se aktivno vključil v skrb za otroka, se je dodatno
okrepil tudi odnos med mano in Mojco. Starševstvo
pomeni resnično partnerstvo.

Kot oče sem upravičeno ponosen, da sem prevzel
skrb za najinega malčka, saj sem z njim navezal pristen, enkraten in ljubeč odnos. Zato verjamem, da
je najino »prijateljstvo« dobra popotnica za njegov
nadaljnji razvoj ter lažje vključevanje v širše okolje.
Skratka, biti mama ali očka je najlepše, kar se ti
lahko zgodi v življenju. Ob Niku in Žanu sem spoznal,
da je za otrokov čustveni, fizični in psihični razvoj
očetova vloga enako pomembna kot mamina.
Menim, da je ljubeča in razumevajoča podpora očeta
najboljša investicija v blaginjo celotne družine. Zato:
očetje, naj vas ne bo strah prevzeti skrbi za vaše
malčke, saj boste ob njih spoznali prave življenjske
vrednote kot so zaupanje, ljubezen, medsebojno
spoštovanje in enakopravnost.
Davor MONTANIČ

Ustvarjamo
skupaj - ponovno
V trinajsti številki internega glasila ponovno vabimo
k sodelovanju v rubriki »USTVARJAMO SKUPAJ«.
V vsaki številki Modre poti bomo objavili prispevke,
ki nam jih boste vi poslali. In v vsaki številki bomo
nagradili enega izmed prejetih prispevkov. Zato
sodelujte, morda pa boste nagrajeni prav vi.
Naredite intervju s sodelavcem, napišite kaj o
vašem prostem času, konjičkih ali dokumentirajte
svoj delovni dan. Pri tem ne pozabite, da vam bom z
veseljem pomagala pri pisanju.

Naši umetniki

Tako bo lahko vsakdo izmed nas pripomogel k bolj
pestri vsebini našega glasila.

Vaše izdelke pokažite in razkažite tudi nam. Vaša
dela bomo razstavili.

Verjamem, da je med nami veliko takih, ki doma ustvarjate, rišete, slikate, fotografirate, kiparite, …
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prometna varnost

Varna vožnja pozimi

prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in
zanašanje vozila,

• vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega
pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,

• posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele
ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,

• računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od
doma odpravimo prej kot običajno,

• med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni
do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah
so še posebej pomembni vozniška kultura, etika in
solidarnost.

Pravočasno preverite
• svetlobne naprave
• pnevmatike
• zimsko opremo
• zavore

Pnevmatike
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo
upoštevali naslednja pravila.
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V prvem tednu novembra smo se soočili z zimskimi
razmerami. Res je sneg pobelil le okolico Postojne in
Brkine, toda naši cestarji so bili na sneg pripravljeni
in se niso pustili presenetiti. Prvič v tej zimi smo pri
svojem delu uporabili tudi pluge, ki so nam pomagali
pri čiščenju cest. Prav sedaj se postavljajo še zadnji
snežni količki, snegobrani in prometni znaki, ki nam
bodo v pomoč pri opravljanju čiščenja vozišča.
Naj vas spomnimo še na nekaj stvari, ki so pri vožnji
v zimskih razmerah zelo pomembne. Prava zimska
služba se res začne 15. novembra in konča 15. marca,
vendar moramo biti vozniki vedno pripravljeni na
sneg.

• 4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami
(M+S).
• 4 mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca
naslednje leto) imejmo zimske pnevmatike na
vozilu.
• 4 leta je priporočljiva največja starost zimskih
pnevmatik.
• 3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih
pnevmatik.
Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo
uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito
zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in
varno vožnjo skozi ovinke. Zaradi posebne snovi pa
bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi pod
7 stopinj celzija dovolj mehke, da bodo zagotovile
ustrezni oprijem tudi na suhi in nezasneženi cesti.

Priporočila za vožnjo v zimskih razmerah
• hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,

• povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom
in vozilom, ki vozi pred nami,

• zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z
večkratnim pritiskom na stopalko,
• ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj
vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila.
Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
• zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega
razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila
in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje,

Le zadostna globina profilov bo omogočila dobro
odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter stabilnost v snegu in ledu. Kadar je na cesti več snega,
pa priporočamo uporabo snežnih verig.
Ker se guma kot organska snov stara, po štirih
letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost
optimalnega oprijemanja na cestišču. Pnevmatike
so edini stik našega vozila z voziščem, zato skrbimo,
da bo vedno dober.

Zavore in zavorna tekočina
Za varno vožnjo je nujno brezhibno delovanje zavor,
zato redno preverjajmo gladino zavorne tekočine. Če
se je rahlo znižala, je morda vzrok obraba zavornih
oblog, če se je naglo znižala, vozilo takoj odpeljemo
k mehaniku. Zavorno tekočino zamenjamo najmanj
vsaki dve leti.

Luči – tudi podnevi
Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna, prav tako kot v mnogih evropskih državah. Večkrat preverimo, ali na avtomobilu res delujejo vse naprave za osvetljevanje ceste,
označevanje vozila in dajanje svetlobnih znakov.

Druga zimska oprema
Priprava motornega vozila na zimo naj zajema
tudi pregled drugih naprav in opreme vozila. Poleg
pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je
tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik
vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno
preveriti:

• akumulator - pregledati, očistiti in namazati je
treba kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah;

• hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in
raven hladilne tekočine;

• sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je
preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki (smeti ali
posušeno listje);

• olje v motorju - gladina olja mora vedno segati
med obe oznaki (max - min) na merilni palici;

• sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi ter ji dodati
zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;

• metlice brisalcev - preveriti njihovo izrabljenost
in jih po potrebi zamenjati;

• klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja,
črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
• sistem za dovod goriva - pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti
filter za gorivo;
• tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z

prometna varnost

Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh 4 kolesih in ustrezne snežne verige, ki
morajo biti v zimskih razmerah pravilno nameščene
na pogonskih kolesih. Pri vozilih s štirikolesnim
poogonom morajo biti snežne verige nameščene na
kolesih zadnje osi.

glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne
bodo primrznila;

• ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega
antikoroziv-nega sredstva bo preprečil pomrznjenje
ključavnice.
V avtomobil, pripravljen na
zimsko vožnjo, spadata metlica
in strgalo za čiščenje stekel.
Preverimo tudi brisalce, morda
je guma natrgana ali drugače
poškodovana. V posodi s tekočino

za čiščenje vetrobranskega
stekla naj bo dovolj tekočine,
ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje
in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za
ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno
vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverimo
ali imamo v rezervoarju
dovolj goriva. Sneg lahko
preseneti tudi zimsko
službo in zgodi se, da
vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti,
zato tudi odeja v vozilu
ne bo odveč.
Igor Krulčič
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horoskop

Cvetlični horoskop
V božično-novoletni izdaji glasila smo za vas pripravili
malo drugačen horoskop. Preberite in presodite sami.
Ko so naši predniki opazovali naravne pojave, so ugotovili, da so si ljudje, rojeni v isti dekadi, podobni po značaju,
njihovo vedenje pa spominja na določeno rožo. Na podlagi teh opazovanj je bil izdelan cvetlični horoskop, ki
je še danes izredno priljubljen. Zakaj dekada? Število
deset je število Plutona, vladarja podzemnih globin in

Po vašem rojstnem datumu in mesecu boste izvedeli,
katera rožica najbolj ponazarja vaš značaj in vašo
naravo. Po značilnostih pa presodite, če te lastnosti
držijo tudi za vas.

1. - 10. januarja: encijan

21. - 31. marca: naprstec

Dober, nekoliko preveč zadržan in zaprt vase. Je ranljiv
in boječ, kar pa ga ne ovira na poti do cilja. Predstavnik
te cvetlice je delaven človek, ki zmore vse, kar hoče.

Je izredno premišljen, zato rad vnaprej podrobno
premisli vsak korak in hitro najde izhod iz zapletene
situacije. Je tudi dober svetovalec, ki zna prisluhniti ljudem v stiski in jim razumno svetovati. Težko ga
presenetimo.

11. - 20. januarja: osat
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skritih energij, ki vpliva na vse procese na Zemlji. Vsakih
deset dni prihaja do spremembe energetskih tokov,
kar se kaže tudi v značaju človeka.

Nemirna narava. Običajni si naloži več dela, kot ga lahko
opravi. Zaradi njegovega nemirnega pristopa okolica
pogosto spregleda njegove pozitivne lastnosti, kot sta
dobrota in sočutje.

21. - 31. januarja: peščeni smilj
Je zagrizen modni inovator, ki mu slog veliko pomeni,
zato neredko zbuja zavist okolice. Ljudem posveča veliko pozornosti in uživa v izzivih in nevarnih situacijah.

1. - 10. februarja: omela
Radovedna, hitra, spontana in nagnjena k tveganjem.
Ženske so sposobne očarati še tako nedostopnega
moškega. Močnejši spol je privlačne zunanjosti, ženske
se ob njih kar topijo.

11. - 19. februarja: globoček
Na videz deluje nekoliko nebogljeno, vendar se hitro
upre vsakomur, ki mu kakorkoli poskuša kratiti svobodo. Potrebuje neodvisnost. Je tudi zelo vztrajen in
izjemno delaven.

20.-29. februarja: mimoza
Zelo čustvena. Obremenjuje se zaradi lastnih spodrsljajev in običajno potrebuje podporo in pohvale okolice. Mimoza se je pripravljena žrtvovati za druge. Ima
velik čut za humanost in za pomoč ljudem v stiski.

1. - 10. aprila: magnolija
Za magnolijo je značilno častihlepje. Povsod mora biti
na prvem mestu in težko posluša tuja mnenja, saj je
prepričana, da ima vedno prav. To je vodja, ki prepriča
ljudi o svojem prav.

11. - 20. aprila: hortenzija
Priljubljena je predvsem zaradi lahkotnega značaja,
družabnosti in neuničljivega optimizma. Je velikodušna
in radodarna, rada se poveseli v dobri družbi. Je pa
tudi malce sebična in lastnih interesov ni pripravljena
žrtvovati za nobeno ceno.

21. - 30. aprila: dalija
Pogosto jo obišče sreča, zato je navajena dosegati
uspehe. Je zelo samozavestna in zaupa v svoje sposobnosti. To ji včasih preprečuje razumen pogled na dogodke in ljudi.

1. - 10. maja: šmarnica
Je občutljiva, zato jo prizadeneta grobost in netaktnost okolice. Ker se mora počutiti varno, da je lahko
srečna, šmarnica potrebuje zanesljivega zaščitnika, ki
poskrbi zanjo.

11. - 21. maja: portulak

Njegova lepota je omamna. Njegova pot je trnova, toda
navajen je premagovati vse ovire. Predvsem se mora
vedno zavedati svoje veličine in nikoli obupati.

Je zelo sumničav, zato si je težko pridobiti njegovo zaupanje. Tisti, ki mu to uspe, pa najde v njem resničnega
prijatelja in dobrega zaščitnika in se lahko zanese
nanj v vsakem trenutku. Je zvest in predan svojim
prepričanjem.

11. - 20. marca: lilija

22. - 31. maja: kamilica

Je prevarantka, skrivnostna in neukrotljiva. Ljudi
z lahkoto zapelje v zmoto. Načrtovane cilje vedno
uresniči. Nikoli ne odneha, naj bo še tako težko.

Nepredvidljiva osebnost. Sposobna je temeljito spremeniti svoje okolje ali pa ves svoj zaslužek porabiti v
dobrodelne namene. Mora se naučiti živeti v harmoniji.

1.-10. marca: mak

Nanj vpliva vsaka sprememba. Varnost in oporo išče v
domu in složni družini, od koder črpa notranjo moč in
pot do novih spoznanj. Je zelo družaben.

12.-21. junija: marjetica
Marjetica je vse prej kot pogumno bitje. Je mirnega
značaja in nerada tvega. Pogosto nastopa v vlogi
opazovalca, a ji vseeno uspe dosegati cilje in si poiskati
svoje mesto pod soncem.

22. junija - 1. julija: tulipan
So energični, izredno sposobni in zaljubljeni sami vase.
Zaradi svojega šarma so zelo priljubljeni pri nasprotnem spolu, toda za naklonjenost tulipana se le treba
aktivno in iznajdljivo boriti.

2. - 12. julija: lokvanj
Predstavniki so občutljivi, a obenem prijetni ljudje s
spremenljivim značajem. Zanima jih vse, kar vidijo ali
slišijo in so se vedno pripravljeni naučiti nekaj novega.
Uspešno premagujejo ovire in se znajo na vsakem koraku veseliti življenja.

13. - 23. julija: vijolica

spoštujejo, saj je predana in vedno pripravljena pomagati, nadrejeni pa jo zelo cenijo. Je večna optimistka.

23. septembra - 3. oktobra: vresje
Predstavniki so izjemno dojemljivi, vztrajni in potrpežljivi.
Rojene v tem obdobju odlikuje izbran okus. Veliko jim
pomeni zunanjost in so izredno marljivi delavci.

4.-13. oktobra: kamelija
Za prijetno nežno zunanjostjo se skriva trden značaj.
Kamelijo je težko zlomiti, saj se odlikuje po neomahljivi
možatosti in trdnosti. Je zelo ustvarjalna umetniška osebnost, ki mora nadarjenost na vsak način uresničiti.

14. - 23. oktobra: španski bezeg
Na zunaj deluje izredno mladostno in sveže. Aktiven in
prizadeven španski bezeg nikoli ne odreče pomoči in
se zna žrtvovati. Moteče je le, ker misli, da se mora
»vtakniti« v prav vsako stvar.

24. oktobra - 2. novembra: frezija
Ljudi prepriča s simpatičnostjo, ki ji lahko prinese
napredovanje na delovnem mestu. Prevelika vztrajnost
in trmoglavost pa sta kljub temu lahko pogubni, zato
se ji ne obrestujeta vedno.

Njen glavni adut je skromnost. Najprej se skriva v senci,
tako da samo opazuje in analizira. Ko pa se odloči, da se
bo postavila v ospredje, pred njo ni varen prav noben
tekmec. Vijolica bo zagotovo vedno dobila tisto, kar
potrebuje.

3. - 12. novembra: orhideja

24. julija - 2. avgusta: šipek

13. - 22. novembra: potonika

Z golimi rokami se ga ne dotakneš. Ima oster jezik, ki
zbode vsakega, pa čeprav gre za dobrega prijatelja.
Njegove bodice so v resnici zaščita, kljub močnemu
obrambnemu mehanizmu je po duši nežen in dober.

Je zdrava in vztrajna. Včasih se izgubi v puhlicah, ki ne
povedo ničesar. Zaznamujejo jo kreativne ideje, s katerimi premaga še tako pretkane nasprotnike. Med rojenimi sredi novembra je tudi veliko čarovnikov.

3. - 12. avgusta: sončnica
Sončnica pozna svojo ceno. Je uspešna in močna oseba,
ki ne odstopa od svojih ciljev in se veseli vsake zmage.
Sreča je ne zaslepi, zato se v življenju vedno drzno
pomika naprej.

13. - 23. avgusta: vrtnica
Vrtnica je kraljica rož. Je nežna in zapeljiva, tako da
ljudje na prvi pogled ne opazijo njene moči. Zavidajo ji
mnogo stvari, zato se pogosto znajde ujeta v mrežo
spletk in obrekovanj. Njena nedostopnost jo lahko
včasih omejuje tudi v ljubezni.

24. avgusta - 2. septembra: ostrožnik
Zadovolji se že z majhnimi stvarmi in rad uživa v samoti.
Pri delu je vesten in ga vedno opravi v dogovorjenem
roku, za kar zahteva dobro plačilo. Včasih je strog in
kritičen. Odlikuje ga dober spomin.

3. - 11. septembra: nagelj
Je izreden človekoljub. Pri svojih principih trmasto vztraja, čeprav bi bilo včasih bolje, če ne bi. V njegovem
značaju je moč, ki ljudi prebuja iz sna.

12. - 22. septembra: astra
Čeprav ji kaj leži na duši, tega ne pokaže. Prinaša veliko
radosti, zato je priljubljena v vsaki družbi. Prijatelji jo

horoskop

1. - 11. junija: zvonček

Lahko se izkaže, da ves čas živi med oblaki. Včasih se zdi
muhasta in nerazumljiva. Lahko je dobra prijateljica in
strastna ljubimka.
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23. novembra - 2. decembra: gladiola
Je delavna in vestna. Ni bahač in častihlepnež, ki zbuja
vsesplošno spoštovanje. Prav zaradi te njene skromnosti jo občudujejo, mnogi se ji približajo in ji zaupajo
svoje skrivnosti.

3. - 12. decembra: regrat
Je bistroumen, kljub temu pa včasih izgubi občutek za
pravo mero. Čeprav ima raje mirno, samsko življenje,
je bolje, da ne živi sam, saj ima tako več možnosti, da
uspe.

13. - 22. decembra: lotos
Je nenavaden človek. Po glavi mu rojijo tudi najbolj nore
ideje, ki jih je odločen uresničiti. Je izredno vitalen in
vedno najde prave sodelavce, ki mu pomagajo izpeljati načrte. Živahen lotos je na dobri poti k velikemu
uspehu.

23 - 31. decembra: planika
Je zanesljiva, potrpežljiva in mirna. Vedno drži besedo,
zato se nanjo lahko zanesete. Pravi razcvet praviloma
doživi v drugi polovici življenja, kar pa še ne pomeni, da
mladost ni izredno pomembno obdobje za njen duhovni
razvoj.

Sonja Starc
Strokovna sodelavka za
kadrovske in splošne zadeve

praznično

Novoletni običaji po svetu
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Le še nekaj dni nas loči do vstopa v novo leto in zagotovo že veste, kje in s kom ga boste preživeli. Konec
leta je čas, ko po starem verovanju odganjamo zle
duhove ter se veselimo uspešnega in bogatega
prihajajočega leta. Iz starih ljudskih verovanj se je
ohranila marsikatera navada in predstavljam vam
nekaj držav in njihovih običajev.

Nizozemska

Španija
Španci (pa tudi Portugalci in skorajda celotna Južna
Amerika) imajo navado, da zadnji dan starega leta
ob vsakem udarcu ure ob polnoči pojedo eno jagodo
na grozdu. Ponekod grozdne jagode poplaknejo
tudi s kozarcem vina. Tako pojedo 12 jagod, ki naj
bi predstavljale 12 srečnih mesecev v prihajajočem
letu. Zabava se nadaljuje do jutra, ko jo zaključijo z
vročo čokolado in churrosi (podolgovato pecivo iz
kvašenega testa, ki po okusu še najbolj spominja na
naše miške).

Praznovanje novega leta na Nizozemskem je čas za
druženje z družino in prijatelji. Novo leto pričakajo
z veliko hrupa, saj verjamejo, da hrup odganja zle
duhove. Otroci tako tekom leta zbirajo lončevino, ki
jo na koncu leta mečejo ob zidove sosednjih hiš. Ob
novem letu na ulicah tudi zakurijo božična drevesa,
pokanje in ognjemet pa naj bi po verovanju prav
tako odganjala duhove. Značilna sladica, ki jo jedo, je
krof, polnjen z različnimi nadevi. Zraven spijejo kavo
ali šampanjec.

Danska
Za Dance so vrata, ob katerih so nametane črepinje
posode, dobro znamenje za novo leto. Danci celo
leto zbirajo stare posode, na novoletni večer pa
jih mečejo v vrata domov svojih prijateljev. Več kot
najdejo črepinj, več prijateljev naj bi imeli.

praznično

prva prestopi domači prag in tako družini prinese
srečo za celo leto. Ker je magična moč začetkov zelo
močna, je zato najbolj zaželena oseba privlačen, visok, temen moški. Če je prišel z darilom v roki (hlebec
kruha, sol ali lopata premoga so simboli življenja), je
to pomenilo, da družini ne bo manjkalo hrane ali toplote, njegova privlačnost pa je napovedala prijetno
leto.

Italija
Za Italijane je konec leta (buon capodanno, kot ga
imenujejo) čas praznovanja in festivalov. Tako na novoletni večer praznujejo praznik Svetega Silvestra
(San Silvestro), kjer je hrana zelo pomembna. Za
večerjo imajo lečo, ki naj bi prinašala denar in srečo
v prihajajočem letu. Zraven postrežejo cotechino,
dolgo začinjeno svinjsko klobaso, saj naj bi svinjina za
novoletno večerjo prinesla bogato življenje.

Japonska
Tudi Japonci čistijo svoje hiše, da iz njih spodijo vse zle
duhove, preden se začne novo leto. Na vrata obesijo
bambusove paličice, ki so simbol rasti in blaginje. Ob
polnoči zvonovi zazvonijo 108-krat, otroci pa takrat
dobijo denar za lepo obnašanje med letom. Pravo
praznovanje se začne šele s sončnim vzhodom, ko
postrežejo z različnimi jedmi, ki predstavljajo
blaginjo.

Nemčija
Nemci na novo leto napovedujejo usodo tako, da v
hladno vodo vržejo staljen svinec. Oblika svinca nakazuje, kako uspešno bo prihajajoče leto. Tako na
primer svinec v obliki prstana napoveduje poroko,
živalska oblika pa napove leto obilja v obliki dobre
hrane in bogastva.
Tanja Mejak
Še ena navada je značilna za Italijane; skozi okno
mečejo stare stvari. S tem pozabijo staro leto ter
se pripravijo na sprejem novega z vsem veseljem in
radostjo. Tako kot večina narodov tudi Italijani ne
morejo brez ognjemeta, zabave (bodisi privatne ali
pa javne) pa trajajo vse do jutranje zore novorojenega leta.

Škotska
Škotsko novo leto je znano kot Hogmanay ali Noč
sveč, novoletni večer in novoletni dan pa kot Daft
Days. Škoti se na novo leto pripravijo s čiščenjem
hiš in verjamejo, da gre za očiščevanje. Na Škotskem
je znana tradicija, ki jo v nekoliko drugačni različici
poznamo tudi pri nas. Tako imenovani prvi obiskovalec (first footer) je tista oseba, ki prvega januarja

Poslovna asistentka
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zdravje

Dodajmo leta življenju,

HOJA
najbolj
naravno
gibanje
V času razširjanja raznih obolenj, je vedno več govora,
kako pomembno je vsakodnevno gibanje in telesna
vadba za naš organizem. Da naredimo nekaj zase ni
potrebno, da se odpravimo v telovadnico ali fitnes
center. Dovolj je že hoja.
Hoja je najbolj naravna oblika človeškega gibanja in
ima zato še veliko drugih dobrih lastnosti.

Hodimo lahko kjerkoli in kadarkoli
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Hoja ima pred tekom veliko prednosti in jo zato
zdravniki priporočajo tudi športnikom, vsekakor pa
ljudem, ki se premalo gibajo.
Izmed vseh “fat-burning” oblik rekreacije oziroma
vadb za pospešeno izgorevanje maščob, je hoja
najenostavnejša. Varna, udobna in poceni vadba
lahko za marsikoga pomeni tudi zmanjšanje telesne
maščobe, poveča vzdržljivost in zmanjša stres.
Med hojo najbolje krepimo mišice, ki so postale
“mlahave” zaradi dolgotrajnega sedenja, bodisi za
pisalno mizo, v avtomobilu ali pred televizorjem.

Hojo je nadvse preprosto vključiti v vsakdan
– hoja do trgovine, vsaj del poti v službo ali obisk k
prijateljem. Sproščeni sprehodi z družino in prijatelji
vam lahko nudijo prijetne trenutke sprostitve in
druženja hkrati. Hoja je svojevrstno odkrivanje stvari,
ki nas obdajajo. Le kadar pešačimo, si vzamemo čas,
da stvari vidimo v celoti. Vidimo drevesa, gozd, ljudi
in tudi množico. Tako zelo preprosta in sproščujoča
je in vendar zagotavlja toliko koristi in užitka.
Živahna hoja lahko pomaga tudi osebam, ki se želijo
iznebiti kakšnega odvečnega kilograma, saj se v eni
uri porabi približno 400 kalorij.

Zakaj hoja?
Hoja je preprosto in naravno gibanje. Ob primerni
intenzivnosti je zelo udobna in varna. Je zelo priročna
in ne zahteva nobene posebne opreme, razen kakovostnih športnih copat in vremenu primernih
zračnih oblačil. Primerna je za vsakogar. Hodite pa
lahko kjerkoli in kadarkoli.

Od hoje imata največ koristi srce in pljuča. Pravzaprav vsakodnevna rekreacijska hoja preprečuje
srčne motnje in motnje krvnega obtoka, največ
koristi pa bodo imeli tisti, ki so že preboleli srčni
infarkt. S hojo mišice dobijo več krvi in tako je tkivo
boljše prekrvavljeno, še posebno v nogah. Gibanje že
v splošnem poživlja krvni obtok, in to na uravnotežen
način.
Ne ogroža srca. Med hojo srce ni izpostavljeno
posebnemu naporu, ki bi ga ogrožalo, kar ne moremo
trditi za tek, ki zahteva od srca neprimerno večje
napore, saj se potrebe po kisiku povečajo. Zato je
tek primeren le za osebe, ki so že nekoliko telesno
utrjene.
Ne škoduje mišicam. Ena izmed osnovnih prednosti
hoje pred tekom je najbrž v tem, da lahko hodite
veliko dlje, ne da bi pri tem tvegali poškodbe mišic,
vezi ali sklepov. Hoja je namreč povsem naravno
gibanje, ki za mišice, kolena in gležnje ne predstavlja
prevelikega napora. Nevšečnosti med hojo so velikokrat povezane z neprimerno obutvijo in podlago,
po kateri hodimo.
Možnost poškodb je minimalna. Med hojo so napori, ki
so jim noge izpostavljene, zelo majhni. Naj omenimo, da
je med hojo Ahilova tetiva izpostavljena obremenitvi,
enaki približno 500 kilogramov, medtem ko znaša ta
med tekom nekaj tisoč kilogramov. Ta obremenitev
lahko pri slabo utrjenih osebah povzroči poškodbe.
Deluje sproščujoče. Hoja je primerna za vsakodnevno
sproščanje in borbo proti stresu. Razen omenjenega
pa hoja dopušča tudi, da ostanete sami s svojimi mislimi. Hoditi pomeni posvetiti nekaj časa samemu sebi.
Prav zato je hoja idealna fizična in psihična vadba za
vse, ki preživijo večino svojega časa v pisarni, imajo
preveč kilogramov ali so psihično obremenjeni.

Kako začeti?
Težko je napisati pravilo, ki bi bilo primerno za vsakogar, saj dejavniki, kot so telesna pripravljenost, starost in zdravstveno stanje, predstavljajo svojevrstne
omejitve. Vsekakor pa sta najbolj potrebni močna
volja in vztrajnost. V Sloveniji se polovica prebivalcev
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življenje letom in zdravje življenju…
ne ukvarja z nobenim športom, kar večina opravičuje
s pomanjkanjem časa, socialnim položajem in nezadostnim poznavanjem oblik telesne dejavnosti. To
naj ne bodo tudi vaši izgovori. Kadarkoli je mogoče,
zamenjajte vožnjo z avtomobilom ali avtobusom za
hojo, dvigalo za stopnice in podobno.

Prvi korak
Če ste se odločili za rekreacijo s hojo, naj vas opomnimo še na nekaj stvari:

Oblecite se vremenu primerno! Izbirajte oblačila, ki
koži omogočajo »dihanje«.

Prizanesite svojim nogam! Stare, obrabljene »teniske« so morda dovolj dobre za sprehod, vendar
niso primerne za rekreativno hojo. Da svojih nog
ne bi po nepotrebnem izpostavljali poškodbam, si
priskrbite kakovostne, udobne in lahke športne
copate. Ob nakupu se posvetujte s prodajalcem ali
strokovnjakom.
Začnite postopoma! Za začetek bodo zadostovali
kratki »sprehodi«, 15 do 20 minut vsaj 3-krat na
teden. Hitrost povečujte glede na svoje počutje.
Postopoma namenite svojim »sprehodom« več časa
in hodite hitreje.

Gibanje naj bo naravno! Način hoje naj bo naraven
in udoben, vendar bodite pozorni tudi na pravilno
telesno držo. Dolžina in hitrost korakov naj bosta
zmerni in udobni. Za povečanje intenzivnosti lahko
gibanje spremljate z bolj aktivnim delom rok, ki jih
skrčene v komolcih zibate ob telesu ter dvigujete
spredaj in zadaj nekoliko više.
Preverite podlago oziroma površino, po kateri
nameravate hoditi! Pozimi bodite še posebno previdni, saj lahko naletite na led ali delno zamrznjeno
površino. Kadar vreme ni najbolj primerno, je preveč
vroče, prehladno ali deževno, poskusite s kakšno
drugo dejavnostjo v bližnji športni dvorani.

Izberite najustreznejši čas! Če boste hoji namenili

poseben čas v svojem urniku, torej tistega, ki vam
najbolj ustreza, boste prav gotovo lahko tudi vztrajali pri njej.

Kako naprej?
Če boste ugotovili, da bi svojim kratkim »sprehodom« radi dodali bolj aktivno pohajkovanje po naravi, se lahko ob vikendih odločite za planinarjenje.
Medtem ko rekreativna hoja res ne zahteva nobene
posebne opreme, je pri planinarjenju ta vendarle
potrebna. Poleg kakovostnih planinskih čevljev vam
bodo pri hoji v veliko pomoč tudi palice. Vsekakor pa
ne pozabite na tekočino in kaj lahkega, pa vendar
energetskega, za pod zob.

Pri hoji v hrib se narahlo nagnite naprej in skrajšajte
korak. Hoja po hribu navzdol je res veliko manj
naporna, vendar so noge bolj obremenjene, kot bi
morda pomislili. Vzrok velikih obremenitev je predvsem v tem, ker je treba omiliti silo, ki nastane pri
vsakem dostopu – te pa so bistveno večje, kot tiste
pri hoji po ravnem ali navkreber.
Vsak dan si vzemimo nekaj časa zase in se odpravimo
na zdrav sprehod. Naše telo nam bo hvaležno.
Tanja Mejak
Poslovna asistentka
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Slovenija gre naprej
jetno, ljudem moramo čestitati za to podporo.
Reprezentanco spoštujemo, vedno bolj smo zreli
in mislim, da pridejo še lepi časi za to generacijo.
Smo dober kolektiv, držimo skupaj in to je ključ do
uspeha,” je dejal Novaković.
“Občutki so prekrasni, igro smo nadgradili in potolkli Ruse. Čudovita publika, zahvalil bi se za podporo, dala nam je dodatno energijo. Dobro se bomo
pripravili na SP in imeli bomo svoje želje. Kot otroci
smo sanjali o nastopu na SP in to se je uresničilo,” je
ocenil Koren.
“Vesel sem, da smo Sloveniji dali veselje, zadoščenje,
nacionalni naboj in radost in fantom privoščim
vsako sekundo tega slavja. Na tekmi sem bil popolnoma miren, odigrali smo 60 minut na svetovnem
nivoju in premagali nasprotnika vrednega vsakega
spoštovanja,” je dejal Kek.

Po dodatnih dveh tekmah kvalifikacij za uvrstitev na
SP 2010 v Južnoafriški republiki je Slovenija izločila
favorizirano Rusijo in se drugič v zgodovini uvrstila
na največje svetovno tekmovanje.

28

Po koncu tekme se je izjemno vzdušje in slavje s stadiona Ljudski vrt preselilo pred tribuno. Navijači so
čakali na svoje junake pred stadionom ter jih slabo
uro po tekmi tudi dočakali, slovenski reprezentanti
pa so se skupaj z navijači veselili izjemnega uspeha.
S ploščadi so navijače pozdravili igralci, od kapetana Roberta Korena, Milivoja Novakovića, Mateja
Mavriča, do selektorja Matjaža Keka.
“Vesel sem, da sem dobil priložnost in jo izkoristil,
sedaj je čas za slavje. Ko sem videl to množico ljudi,
me je ganilo. Smo zelo veseli,” je bil po tekmi navdušen
Zlatko Dedić.

“Čestitam fantom, to si je Slovenija zaslužila. Smo
prava klapa in upam, da bomo v Afriki še koga
presenetili. Kar smo doživeli v Mariboru je never-

Tudi sam sem bil na tej zgodovinski tekmi in tako
prispeval svoj glas in doživel neverjetno vzdušje in
evforijo, ki je trajala pozno v noč oziroma v jutro.
Sam sem bil že na nekaj vrhunskih tekmah, a nikoli
nisem doživel, da bi cel stadion, ki sprejme le 14.000
ljudi, navija kot da bi nas bilo kakih 100.000! Okrog
sebe sem imel mlade in tudi starejše, a vsi smo bili
kot eden, in kar je bilo najbolj pomembno, vsi smo
navijali le za enega: SLOVENIJO ! Tekma bo zapisana
v zgodovino in občutek, ki sem ga doživel na lastni
koži, bo v mojem večnem spominu in kadarkoli bo
kdo omenil slovensko nogometno reprezentanco, se
bom tega dogodka spomnil in sam povedal, da se bil
tam, da sem bil z njimi, pa čeprav samo na tribuni. S
ponosom lahko rečem SLOVENIJA GRE NAPREJ!

Branko Furlanič
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Geslo, ki ga ob pravilni rešitvi dobite pod sliko, do 20. februarja 2010 pošljite na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper ali na
elektronski naslov info@cpk.si. Ne pozabite pripisati svojega naslova. Imena izžrebanih nagrajencev bodo objavljena v naslednji
številki glasila, obvestili pa jih bomo tudi po pošti.

Tokrat nagrade prejmejo: Darinka MALEČKAR, Pivka, Joško TONC, Ilirska Bistrica, Marko MAKOVEC, Ajdovščina
Nagrajenci so po pošti prejeli praktične nagrade. Vsem za trud in znanje iskreno čestitamo.

križanka
31

Naj dodam, da na spomin uničevalno deluje stalen stres, zato je pomembno, da uživanje zdrave prehrane dopolnjujemo z dovolj
počitka in sproščanja (sprehodi v naravi, poslušanje umirjene glasbe, joga, ples....) pa tudi z urjenjem spomina (računanje na
pamet, učenje pesmi, pomnjenje dnevnih dogodkov, reševanje križank.
Želimo vam veliko zabave ob reševanju križanke in srečo pri žrebanju prispelih pravilnih rešitev.
Tanja Mejak
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