Zavedati se moramo, da prav vsak prispevek vsakega
izmed nas pripomore k temu, da smo in bomo boljši.
Stopiti moramo skupaj in držati skupaj v teh težkih
časih.
Ob zaključku še enega leta naj se zahvalim vsem sodelavcem, ki so prispevali svoje prispevke, fotografije,
misli in ideje za nastanek naše Modre poti, tako internega glasila, kot naše intranet strani.

uvodnik

Naj bo … srecno
ˇ

Za konec naj vam zaželim… NAJ BO … SREČNO!
S kratkimi dnevi, meglenimi večeri in mrzlimi jutri smo
zakorakali v zadnji mesec leta. V mesec, ko zaključujemo stare bitke in načrtujemo nove uspehe in zmage.
Živimo in delamo v času, v katerem je boj za posel vedno bolj neizprosen. Na razpise se prijavlja vse več in
več ponudnikov in vsi stremimo k istemu cilju… preživetju. Prav zato je pomembno, da delamo še bolje,
da še bolj združimo moči. Vsak, prav vsak v naši družbi lahko premore, da bomo uspešnejši od drugih, da
bomo lahko delali z nižjimi stroški, da bomo lahko naredili prej in bolje od drugih.
Že nekajkrat smo napisali »Nobena veriga ni močna,
če vsak njen posamezni člen ne drži!«. To misel si velja
zapomniti in si jo ponavljati, saj delo v naši dejavnosti
ni ne lahko, ne enostavno. Naporno je, dostikrat poteka v nemogočih vremenskih razmerah, konkurenca je
iz dneva v dan hujša. Še posebej velja to za ta čas, ki ga
je zaznamovala huda gospodarska kriza, ki se najbolj
odraža v gradbeništvu.

Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

V večeru tihem pridna roka
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce splete
polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Dobre želje združi v zvezde,
srečo v sonce oblikuje,
nato pa robu bele čipke
cvetove upanja nasuje.
Tako ljubeče naj usoda
stke Vam dneve v novem letu.
Skrbno trenutke naj izbira
previdno naj poti ubira.

Jutrišnji svet pripada tistim,
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost,
tistim, ki znajo in vedo kaj hočejo,
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.
Naj bo srečno, zdravo in tako, kot ga ustvarjamo vsak dan,
delček za delčkom, da bo prihodnost lepša vam in vašim družinam!
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
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Ob koncu leta...
Letošnje leto je zaznamovano z veliko krizo na področju gradnje objektov, ki se odraža v zmanjševanju investicij, tako tistih, ki se financirajo iz proračuna, kot
tudi ostalih.
Veliko gradbenih podjetij se je tako znašlo v velikih
težavah in nekatera so in še bodo klonila pod težo
dolgov. To je danes realnost in vsakodnevne novice to
tudi potrjujejo.
V naši družbi smo se že pred pričetkom krize zavedali
nevarnosti, ki preži, zato smo že v zgodnji fazi predvideli varčevalne ukrepe in jih tudi pričeli takoj izvajati.
Zavedali smo se, da bomo s posameznimi ukrepi posegli v področja, ki bodo med zaposlenimi sprejeta z
negodovanjem, vendar so bili ti ukrepi glede na pričakovano situacijo nujni in, kot se je do sedaj izkazalo,
tudi koristni.
Cilj sprejetih varčevalnih ukrepov je jasen - to je, da
s skupnimi močmi, tudi z odrekanjem nekaterih pravic, s spremembo razmišljanja, prebroditi krizne čase.
Samo tisti, ki se bo pravočasno na to pripravil, ima
možnost, da iz krize izide kot zmagovalec. In mi smo
na tej poti.

Marketing ob koncu leta 2010
Ob koncu leta je priložnost, da si voščimo in zaželimo
vse lepo in dobro v prihodnjem letu. Hkrati je to tudi
trenutek, ko se ozremo na opravljeno delo in naredimo načrte za naprej.
Kolektivu CPK sem se pridružil v mesecu septembru.
Ker je bilo v tem času veliko razpisov, smo imeli v marketingu zelo pestro dogajanje. Ob tej priložnosti, bi se
rad zahvalil sodelavcem za potrpežljivost ob mojem
uvajanju ter vso podporo, ki so mi jo dali pri spoznavanju novega delovnega okolja.
Smo v obdobju, ko dnevno poslušamo, beremo, spremljamo podatke o vsesplošni krizi. Gradbeništvo je
velikokrat na prvih straneh časopisov, kot eden od
motorjev razvoja, zato nas recesija spremlja kot senca. Samo delavnost in znanje včasih nista dovolj za
uspeh.

Vsem zaposlenim se ob tej priložnosti v imenu družbe
zahvaljujem za razumevanje in strpnost, ki ste jih izrazili z dosedanjimi dejanji.
Prihajajoče leto še ne nakazuje konca krize, vendar
sem prepričan, da s skupnim angažiranjem in vsak s
svojim prispevkom na svojem področju, lahko veliko
doprinese k racionalnejšemu poslovanju, ki posledično pomeni manjše obveznosti družbe in s tem večjo
odpornost na krizo.
Ob zaključku iztekajočega leta in prihodu novega želim vsem zaposlenim veliko zdravja in osebne sreče,
ter navkljub kriznim časom, optimističen pogled naprej.
Pripravil:
Vlado ŠVAB
Direktor za tehnično področje
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V obdobju krize moramo biti pogumni, inovativni,
predvsem pa moramo držati skupaj, saj obeti za prihajajoče leto niso najboljši. Še bolj kot doslej bomo
morali poskrbeti, da pridobljena dela izvedemo kvalitetno, v pogodbenih rokih in s čim manjšimi stroški.
Naše prednosti, ki jih imamo kot družba, bomo morali
še bolje izkoristiti. Verjamem, da bomo, tudi s kančkom sreče, uspeli.
Naj bo novo leto uspešno, plodno ter polno prijetnih
presenečenj in veselja.
Pripravil:
Kristjan MUGERLI
Direktor za marketing

Še nekaj tednov in poslovili se bomo od leta 2010. Za
finančno-računovodski oddelek je bilo to leto sprememb, saj je oddelek dobil novo vodstvo, z upokojitvami v teku pa tudi nove perspektive. Smo v fazi izbiranja nove sodelavke v FRO, ki bo zasedla delovno
mesto knjigovodje v saldakontih dobaviteljev. Ključna
delovna mesta v oddelku, to je računovodja in strokovni sodelavec za finance, imamo strokovno dobro
pokrita, nova knjigovodja pa bo prinesla nove moči
tudi v operativno delo oddelka. Cilj oddelka ostaja
ažurno in točno vodenje in evidentiranje računovodskih podatkov, zato bomo še naprej bomo zahtevni in
nemogoči.
Kot vedno, je leto prineslo nekaj sprememb v računovodskih standardih in davčni zakonodaji, kar smo
implementirali v prakso. Prineslo je tudi nekaj idej za
izboljšave v oddelku, katere bomo naprej razvijali in
jih uveljavili.
Odhajajoče leto je bilo na finančnem področju zelo
pestro, za kar imajo nekaj zaslug naši sosedje iz EU,
del zaslug pa gre tudi globalnemu svetovnemu gospodarstvu. Dogajanja na mednarodnih finančnih trgih so
vplivala tudi na poslovanje CPK. Naš poslovni izid bo
tako odvisen tudi od stanja v gospodarstvu ZDA in finančnega stanja članic EU, pri čemer upamo, da ne bo
več primerov kot so Grčija, Irska, Portugalska. Odvisni
bomo tudi od slovenske politike in njenega usmerjanja slovenskega gospodarstva, še vedno izvira največji delež naših prilivov iz občinskih in državnega proračuna. Situacija je vse prej kot rožnata, bolj temno
siva bi lahko rekli, ampak z veliko mero potrpljenja in
iznajdljivosti bo spremenila barvo in vsi skupaj bomo
lažje zadihali.
Želim vam rožnato in prijazno 2011, da bi to bilo najboljše leto doslej!
Pripravila:
Marinela TOMŠIČ KOMPARA
Vodja finančno
računovodskega oddelka

Leto 2010 se zaključuje, okrašene izložbe ter lučke na
vsakem vogalu, nas opozarjajo, da se bliža veseli december in z njim novo leto. Le kaj nam bo prineslo?
Bo prijazno? Bomo lahko zagotovili dovolj dela in s
tem prihodkov ter preživetje? Leto, ki se poslavlja, za
gradbeništvo nikakor ni bilo lahko. Niti malo prijazno.
Gospodarska kriza ne pojenjuje, postaja del našega
vsakdana. Smo pripravljeni in dovolj močni, da jo premagamo? Premagati jo, pomeni preživeti in zaživeti.

vošcila
ˇ

Finančno računovodski oddelek Komerciala v letu 2010

V komerciali je za nami pestro leto, vključno s kadrovskimi spremembami, ki so nas spremljale in z nenehno borbo po pridobitvi poslov.
V komercialo je spomladi prišla Snežana, s koncem
poletja pa še Nebojša, oba pa sta z našo ekipo hitro
postala kompatibilna. V teh dneh pa je delo zaključil
Svobodan, ki je odšel v zaslužen pokoj.
Z pričetkom leta 2009 smo v komerciali pričeli pripravljati predračune v sistemu Navision in po skoraj dveh
letih uporabe lahko trdim, da je izdelava predračunov
kakovostnejša in hitrejša.
Od januarja 2010 do decembra 2010 smo pripravili
897 ponudb (javna naročila, naročila malih vrednosti,
povabila, povpraševanja), od tega smo 222 delo pridobili.
Med večjimi deli, ki smo jih v letošnjem letu pridobili
in nekatere tudi že izvedli so:
• Sanacija drsnih vozišč v RS za leto 2010 – naročnik
Direkcija Republike Slovenije za ceste
• Rekonstrukcija Belokriške ceste, od stare ceste do
Križa – naročnik Občina Piran
• Rekonstrukcija LC 135080 Koritnice Mašun
IV. faza – naročnik Občina Ilirska Bistrica
• Obnova voziščne konstrukcije na AC Divača –
Kozina – naročnik Dars
• Obnova talne signalizacije na občinskih cestah –
naročnik Mestna občina Koper
• Rekonstrukcija ceste v Volče – naročnik Občina
Pivka
• Preplastitev vozišča G2-111,
odsek Valeta-Sečovlje – naročnik DRSC
• Rekonstrukcija Rozmanove ul, Ul. IV. Armije –
naročnik Občina Ilirska Bistrica
• Rekonstrukcija križišča na Tomšičevi ulici –
naročnik Mestna občina Koper
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• Rekonstrukcija ceste Orehek-Kovčice – naročnik
Občina Hrpelje – Kozina
• Gradbena dela za ureditev ceste skozi Planino naročnik Direkcija Republike Slovenije za ceste
Verjeti moramo, da smo močnejši od zunanjih vplivov,
ki nas na vsakem koraku poskušajo prepričati, da ne
zmoremo. Zagotovo zmoremo. Strnimo vrste, dajmo vse od sebe in še več, pomagajmo drug drugemu,
saj smo vendar vsi del te velike družine, ki se imenuje
CPK.

Voščilo sindikata
Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Pred nami je novo leto. Ob tem preletimo dogodke v
poslavljajočem se letu, v mislih pa smo tudi že v letu, v
katerega vstopamo. Obe obdobji sta pomembni: vsak
zase preverjamo, kaj smo ali česa še nismo storili in
načrtujemo, kaj bomo storili v prihodnje. To velja tako
za zasebno življenje kot za delovne obveznosti.

V letu, ki prihaja, želim vsem sodelavcem ter njihovim
najdražjim vse dobro.
Pripravila:
Suada MURATOVIĆ
Vodja komerciale

Izteka se leto, ki nas je precej preizkušalo, vendar ga
bomo uspešno zaključili. To je rezultat skupnega dela
vseh zaposlenih v družbi. Verjamem, da skupaj zmoremo, čeprav, ko odstiramo okno prihodnosti, še ne
vidimo pravega leska. Vem, da taki, kot smo cestarke
in cestarji: složni, prežeti z optimizmom, dobro voljo
in trdim delom, znamo in zmoremo biti kos vsem težavam in pritiskom tega hitrega, napornega tempa
sodobnega časa ter razmeram na trgu.
Vam in vašim najdražjim je namenjeno veliko dobrih
želja, ki niso zveneče, a s seboj prinašajo za prihajajoče praznike in novo leto kar največ zdravja in sreče.
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Rajko REBEC
Predsednik sindikata in sveta
delavcev

PC Gradnje

PC Kamnolom Črni Kal

Leto je okrog in bliža se novoletni čas. Takrat je pravi
čas, da ugotovimo, kako uspešni smo bili v iztekajočem se letu in se zazremo v prihodnost.

Leto, ki se izteka je bilo za kamnolom Črni Kal dokaj
uspešno.

Ker kriza na vseh področjih še vedno ne popušča, se
bomo morali vsi skupaj potruditi tudi v prihodnjem
letu, tako kot smo se trudili v letu 2010. Največ bomo
vsi skupaj naredili, če si bomo medsebojno zaupali in
upoštevali različnosti vsakega posameznika. Vsi skupaj moramo skrbeti za varno in zdravo delovno okolje, s tem, da vsak posameznik poskrbi in doprinese k
temu največ kar lahko. Varčevati moramo pri porabi
materialov in pri porabi časa, s tem, da pri tem ne sme
trpeti kvaliteta opravljenega dela. Zavedem se, da je
vse našteto zelo težko dosegljivo, vendar smo to dokazali že v preteklem letu in verjamem, da bomo prav
tako uspešni tudi v prihodnjem.

Predvidene letne količine bi bile skoraj dosežene, če
ne bi po rednem letnem remontu v mesecu maju zaustavili proizvodnjo za dva meseca in pol. Vzrok zaustavitve proizvodnje, so bile prevelike količine materiala
na zalogi, ter potreba po delavcih na ostalih gradbiščih.
Problem, s katerim se soočamo zadnja leta, pa je pomanjkanje delovne moči.
Težko je zagotoviti nemoten potek dela, tudi v primeru odsotnosti samo enega delavca.

prihodkovni centri

ˇ
Porocila
PC

Septembra je odšla na porodniški dopust administratorka Anja Franetič, katero nadomešča Vid Jazbec.
Vsako uvajane na novo delovno mesto zahteva dodatno znanje. Toda s skupnimi močmi premagamo tudi
težave.

Staro leto živi od spominov,
novo leto od pričakovanj.
Naj bo 2011 radodarno
z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi.

V upanju, da se bomo v prihodnjem letu pogovarjali
vedrejših obrazov o uspešno opravljenih poslih, da
se bomo krize samo še medlo spominjali, vam vam in
vašim družinam želim obilo zdravja in osebnega zadovoljstva tako v okviru CPK , kakor tudi v krogu najbližjih.
Pripravil:
Igor GRMEK
Vodja PC Gradnje

Pripravil:
Branko SOSIČ
Vodja PC Kamnolom Črni Kal

PC Mehanizacija in PC Kamnolom Razdrto
Hitro se zaključuje tudi leto 2010, katero nas je zaznamovalo z težko gospodarsko krizo. Kljub krizi ni
zmanjkalo pestrih dogajanj.
V PC Mehanizacija, kakor tudi v PC Kamnolom Razdrto nismo stali križem rok. Spopadali smo se s vsakodnevnimi težavami, katere narekuje samo delo.
V PC Mehanizacija smo se posvečali tekočemu operativnem delu, popravljanju in obnovi že zastarele mehanizacije ter urejanju in vodenju zahtevane zakonske
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dokumentacije. Mislim, da nam je v veliki meri tudi
uspelo.
V PC Kamnolom Razdrto je proizvodnja potekala tekoče skozi vse leto, od 1.3.2010 dalje. Največ težav so
nam povzročali izostanki delavcev zaradi bolezni.

ku leta, saj smo do konca novembra proizvedli 67 tisoč
ton raznih asfaltnih mešanic. Naj omenim, da glede
na stanje v začetku leta 2010, in klavrnih obetov za
prihodnost zaradi finančne krize smo predvidevali, da
bo proizvodnje manj in sicer okoli 50 tisoč ton.
Do konca decembra pa imamo še kar nekaj nedokončanih del, zato predvidevam, da se bo skupna številka
proizvedenega asfalta povzpela na okoli 72 tisoč ton.
Tako pa je tudi povprečje zadnjih štirih let.
Ker je zima že pokazala zobe, bo proizvodnja potekala v pogojih, ki nam zelo otežujejo delo. Tudi letos sem
opazoval naše tovornjake, ki hitijo plužiti in posipati
ceste medtem, ko na asfaltni bazi poteka proizvodnja
asfalta. V januarju pa vseeno načrtujem , da se bo
opravil pregled in mali remont na postrojenju asfaltne
baze.

Ob zaključku leta bi se rad zahvalil delavcem obeh
enot (PC Mehanizacije in PC Kamnolom Razdrto) za
požrtvovalno in vestno delo v tekočem letu.
V novem, prihajajočem letu, pa želim vsem sodelavcem in zaposlenim v CPK veliko sreče, zdravja, osebnega zadovoljstva in poslovnih uspehov.
Pripravil:
Dušan DELAK
Vodja PC Mehanizacija in PC Kamnolom Razdrto

PC Asfaltna baza

Letos smo opravili kar nekaj obnovitvenih del v neposredni bližini postrojenja asfaltne baze. Med večja
dela sodijo ograditev transformacijske postaje z zaščitno mrežo in ureditev okolice, pozidava pregradnih sten v deponijah za vhodne materiale, ojačitve
na konstrukciji strehe deponij in še zadnje veliko delo,
to je obnova strehe na upravni stavbi. Stara kritina je
bila dobesedno uničena, kar je botrovalo zamakanju
notranjih prostorov na več mestih. Tudi v prihodnjem
letu imamo kar nekaj ciljev, za katere pa upam, da se
udejanjijo in da ne bodo ostali samo na papirju.
Še pred vsem tem pa se nam približuje, za mnoge
ljudi, najlepši čas v letu - božič in novo leto. Upam in
želim, da nam prinese veliko novih uspehov, možnosti
dokazovanj in, kar je najpomembnejše, veliko zdravja. V imenu celotnega kolektiva asfaltne baze želim
vsem sodelavcem CPK in vašim družinam vesel božič
in srečno novo leto.
Pripravil:
Matjaž MANKUČ
Vodja PC Asfaltna baza

PC Vzdrževanje

8

Leto je spet naokrog in ob koncu se vedno opravi pregled našega skupnega dela. Na asfaltni bazi smo presegli plan proizvodnje, ki smo si ga zastavili na začet-

Zaključuje se leto, ki je bilo v gradbeništvu in dejavnosti povezanimi z gradbeništvom v veliki preizkušnji
obstanka. Kriza, ki vlada na tržišču, se odraža tudi v
naši dejavnosti z zaustavitvijo večjih gradbenih projektov na izgradnji cest in cestnih objektov, kar je posledica pomanjkanja finančnih sredstev. Pomanjkanje

prihodkovni centri
finančnih sredstev se odraža tudi na obstoječi cestni
mreži, dela za obnove cest so se zmanjšala, novih rekonstrukcij ni in tudi dela na področju rednega vzdrževanja se zmanjšujejo.
Cestarji moramo s skrbnim gospodarjenjem vsako
delo kvalitetno in hitro opraviti, saj nas nadzirajo s
strani nadzora, koncendenta, kar je najtežje, tudi s
strani uporabnikov cest in z njimi povezanimi novinarji in lokalne radijske postaje s svojim poročanjem, ki

je včasih zelo objektivno, dostikrat pa pristransko in
nepreverjeno z dogajanjem na terenu. Na vse te pripombe in vprašanja moramo biti dobro pripravljeni in
vedno voljni odgovarjati.
Letošnje leto bomo kljub krizi uspešno pripeljali k zaključku, čeravno je bilo leto povezano najprej z močno
zimo in obilo snega, zelo mokrim poletjem, ter velikimi neurji v jesenskem času in z zgodnjo zimo, ki nam
je nasula obilo snega v novembru mesecu. Kljub vsemu se z vremenskimi vplivi uspešno spopadamo.
Cestarji smo navajeni vsega in na vse smo pripravljeni.
Kot cestarje pojmujem vse, ki so zaposleni v CPK, saj
se vsi skupaj borimo za uspeh naše dejavnosti.
Ob izteku leta 2010 se zahvaljujem vsem sodelujočim
pri tem delu, ter želim vsem veliko zdravja in osebnih
uspehov v letu 2011.
Pripravil:
Karlo ŠTURM
Vodja PC Vzdrževanje
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naši sodelavci

Naši upokojenci v 2010
Poleg skrbi za družino so prihajali na delo dopoldan,
popoldan, ponoči, v izmenah, ob sobotah, nedeljah,
praznikih, v vseh letnih časih. Prihajali so z avtobusom, avtom ali celo peš, v dneh polnih skrbi, v lepih in
srečnih dneh …
Vsak od njih ima svojo zgodbo, zanimivo in neponovljivo. Del njihovih zgodb smo bili tudi mi, sodelavke
in sodelavci.

Marija BAJEC

Je v našo družbo vstopila septembra 1994. Njeno zgodbo
(na 13. strani) predstavlja Tanja
Mejak.

Franc BUBNIČ

V CPK d.d. je bil zaposlen 34 let,
skupno pa je imel konec februarja, ko se je upokojil, skoraj 41
let pokojninske dobe. Opravil
je tečaj za varno delo z motorno žago in tečaj za cestarja v
Lescah, vsa leta pa je opravljal
dela cestarja in občasno dela strojnika na malih valjarjih, kar še posebno rad pove. Spominja se hudih zim in
dežurstev v zimski službi, hudomušno pa se spominja
tudi veliko drobnih, veselih dogodkov ob raznih priložnostih.
Sedaj skrbi za drobnico in opravlja razna domača
opravila na kmetiji.

Marijan CERKVENIK

Marijan je vstopil v CPK d.d. decembra 1993 kot pomožni delavec - cestar in na tem delovnem mestu ostal
vse do letošnjega decembra, ko se je zaradi bolezni
invalidsko upokojil. Delo je opravljal na cestni bazi v
Sežani in na različnih gradbiščih na območju družbe,
največ na območjih Sežane in Kopra.
Pogreša klepet s sodelavci in terensko delo. Sicer pa
mu ne bo zmanjkalo dela, saj si ureja hišo z okolico, vsi
pa vemo, da to pomeni veliko dela.
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Boris FRANETIČ

V naši družbi se je zaposlil aprila
1979 kot kamnolomski delavec
v kamnolomu Razdrto. Po opravljenem usposabljanju za strojnika v Lescah je bil razporejen
na delovno mesto strojnika,
kasneje pa je opravljal tudi dela
strojnika postrojenja, ves čas v
kamnolomu Razdrto. Leta 1979 so delali še v treh izmenah in sicer od 4. ure zjutraj do 12. ure, od 12. ure
do 20. ure in od 20. ure do 4. ure. Večino delo so takrat
opravljali še ročno - kot je povedal, so »kamenje tolkli
na roko«. Delovna sredstva so se od takrat do danes
seveda zelo spremenila. Kasneje je bilo delo razporejeno v dve izmeni, sedaj pa delajo v kamnolomih le še
v eni izmeni. V zimski službi so bili dežurni tudi delavci
iz kamnoloma in tako se je zgodilo, da včasih niso šli
domov po več dni skupaj. Boris je poudaril, da je v zadnjih letih pogrešal smeh, veselje sodelavcev in tako
vzdušje, kot je bilo nekoč.
Je zbiratelj raznega orodja, omar, predalnikov, skrinj,
ur, kolovratov, samokolnic, šivalnih strojev in drugih
starin, ki jih obnavlja. Zbira pa tudi stare harmonike.
Ima pa še en hobi, ki ga je razkril šele pred upokojitvijo, to je slikanje z različnimi tehnikami: akvareli, tempera barvicami …. Sama sem videla nekatere njegove
slike in moram povedati, da so izredno tankočutne in
nekaj posebnega. Upam, da bomo lahko videli njegovo razstavo slik in starin.

Danijel ISKRA

Je bil v naši družbi zaposlen zadnjih 16 let. Cestarji
pravijo, da sta s Francem pripadala »starim cestarjem«, kaj vse to pomeni, pa vedo samo cestarji. Ima
opravljen tečaj za delo z motorno žago in zaključeno
usposabljanje za vzdrževalca cest - ta dela je tudi vsa
leta opravljal v cestni bazi Ilirska Bistrica.
Upokojenskemu stažu se je že privadil, saj je že skoraj
celo leto upokojen, za prihodnost pa ima, kot vsi naši
upokojenci, veliko načrtov.

Svobodan KOS

V CPK je bil kot komecialist zaposlen od 1. januarja 1999. O
Svobodanu si lahko preberete
več v njegovi osebni predstavitvi.

Naši družbi se je pridružil septembra 1972 kot strojnik v asfalterski skupini. Kasneje je
v omenjeni skupini delal kot
delovodja, zadnjih nekaj let pa
je zaradi zdravstvenih težav
opravljal dela pomočnika strojnika asfaltne baze na Asfaltni
bazi Senožeče. Upokojil se je septembra 2010. Veliko
znanja, ki je zelo specifično, je prenesel na mlajše sodelavce. Janko ima veliko lepih spominov na ljudi in
dogodke, povezanih z delom, o čemer bi lahko napisal
knjigo. Najbolj pogreša pogovore s sodelavci svoje asfalterske skupine in asfaltne baze, s katerimi se je zelo
dobro razumel. Žal pa je veliko bivših in upokojenih
sodelavcev asfalterske skupine že pokojnih.
Kot upokojenec je zadovoljen, trenutno prosti čas nameni varovanju dve leti stare vnučke ter urejanju okolice hiše. Ima pa še precej načrtov za prihodnost.

Edvard STOPAR

V CPK d.d. je bil zaposlen od
januarja 1992. Najprej je opravljal dela zidarja, zaradi zdravstvenih težav pa je bil kasneje
razporejen na dela snažilca. Ta
dela je na vseh enotah družbe
opravljal z veseljem skupaj s
Slavkom Brkljačo. V prostem
času je rad hodil v hribe z Brankom Čandekom iz kamnoloma Razdrto ter se posvečal svojemu kužku in
cvetlicam. Zaradi zdravstvenih težav se bo v decembru invalidsko upokojil.
Najbolj bo pogrešal sodelavca Slavka Brkljača in prigode, ki sta jih skupaj doživela pri čiščenju na terenu,
teh je bilo pa kar nekaj. Ko bo upokojen, bo še vedno
skrbel za kužka in cvetlice. Verjetno pa si bo našel še
kakšen nov hobi, kar nam bo mogoče razkril kasneje.
Edvardu so sodelavci iz cestne baze Sežana napisali:

“

V deželo tvojega življenja je jesen prišla, zdaj ne boš več v službi, užival boš doma.
Dobro in slabo smo delili, kar prinesel nam je čas, smo
na leta pozabili, da hitijo mimo nas.
Kakor knjiga je življenje, nov list obrnil si, od sodelavcev
odhajaš, postal boš penzionist. Ves čas si intezivno si

prizadeval, da vse čisto bi bilo. Svoj staž si preživel med
nami, vsa ta zadnja leta sta delala s Slavkom z ramo
ob rami! Ko s Slavkom sta okrog hodila, na hece nista
pozabila. Slavko povedal ti je štorijo, ti pa vedno si jo
pokomentiral, da bolj zanimivo je bilo. Nasmejali smo se
vedno iz srca, saj vsak teden z novo temo sta prišla.
Zdrav, veder, srečen in nasmejan Edo nam ostani, v lepem spominu nas ohrani.

„

Silvester TOMAŽIČ

Se je na cestni bazi Koper zaposlil oktobra 1992 in tu ostal
do upokojitve sredi avgusta.
Opravljal je dela cestarja, za kar
je tudi on opravil vsa potrebna
usposabljanja. Povedal je, da se
je s sodelavci razumel in je bil
zadovoljen z delom, lepo pa je
biti tudi v »penziji«. Te dni zunaj sneži, on pa na toplem obuja spomine na prejšnje
zime, ko so morali cestarji v snežnih metežih, poledici
in drugih vremenskih neprilikah, plužiti in posipati ceste.

naši sodelavci

Janko SKUPEK

Sicer pa mu dela okrog hiše in v njej ne zmanjka, poleg
tega pa varuje vnuke in se veseli novih izzivov v novem življenjskem obdobju.

Milenko UDOVIČ

Ima v CPK d.d. 16 let delovne
dobe. V PC Gradnje je opravljal
cestarska in druga dela na gradbiščih, predvsem na obalnem
področju, do upokojitve v začetku januarja. Milenko nas je
takoj po upokojitvi večkrat obiskal, sedaj pa mu očitno zmanjkuje časa za obiske, tako kot ostalim upokojencem.
Milenko je več let preživel v Avstraliji, zato je njegova
želja ponovno obiskati to daljno deželo.

Ivan ŽVOKELJ

Delovna pot Ivana Žvoklja se je
začela pri Kraškem zidarju leta
1969, od leta 1971 do oktobra
1974 je to pot nadaljeval na
Avtoprometu Gorica, oktobra
1974 se je vrnil v Kraški zidar, od
marca 1991 do upokojitve v de-
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cembru 2010 pa je bil zaposlen v naši družbi. Najprej
je delal kot delovodja, nato pa kot vodja cestne baze
Sežana.
Ivan je povedal, da je svoje delo opravljal z velikim veseljem, čeprav je opažal, da so bile zahteve glede opravljanja del vedno večje: več je prometa, več je zahtev
v izvajanju pregledniške in zimske službe, veliko del
je bilo strnjenih konec meseca, ob volitvah in drugih
priložnostih, nenazadnje imajo vedno večje zahteve
tudi stranke. Pogrešal bo to delo in sodelavce, kljub
temu, da je zelo rad v krogu družine in se že privaja
na upokojitev. Sedaj se bo posvetil delu v vinogradu in
opravilom okrog hiše, kolikor mu bo zdravje dopuščalo. Prosti čas bo preživljal z ženo in tremi vnuki. Imel
bo več časa za vsakdanje sprehode z ženo, skupaj pa
bosta odšla tudi na kakšen izlet in v terme.
Rad je delal z ljudmi in to bo pogrešal, zato se veseli
vsakega obiska sodelavcev.
Najbolje so Ivana opisali njegovi najožji sodelavci iz
cestne baze Sežana, ki so zapisali:
je prihajal vedno točno, ter razporejal ljudi
“na Nadela,delokatera
so bila za opraviti. Do vseh ljudi je gojil
spoštljive odnose. Zanimanje za delo je imel res veliko.
Skratka, od jutra pa do treh, bil je naš odločen šef. Za
firmo je ves izgorel, zase premalo si časa je vzel. Bil je
odličen retorik in lektor. Imel je posluh za vse, ki so bili
v stiski in so želeli nasvete. Če kdaj so se zgodile nam
nezgode, jezil se ni z besedo, rešil je največjo krizo, pri
tem pa vključil še svoj humor. Energično in odločno se je
spoprijel s pritiski ljudi ob poletnih delih in pa v zimskih
dneh. Utrujenost le včasih ob delu je čutil, takrat se potožil je in pokesal. Za svoje kolege si dober bil vzgled, saj
si z dobro voljo ves čas bil prežet. In s svojim delovnim
elanom si znal spodbujati vse. Hvaležni smo ti za ves
tvoj trud in delo, saj ob tebi smo vsi radi opravljali svoje
delo. Nikoli ti ni zmanjkalo energije, tudi sredi največje
zime. Končno si dočakal ta dan, ki mnogim od nas je še
daleč stran. Pozabi na delo in skrbi, in ne glej več na uro,
saj čas sedaj je samo tvoj, in glej, da ga boš imel za sebe
vedno dovolj!
Vso srečo! Zdaj kličemo ti vsi v pozdrav, v želji, da bi
nas še kdaj obiskal. Vsak dan, tvoj naj bo srečen, miren,
zdrav in da zadovoljen vedno bi ostal.

„
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Drage upokojenke in upokojenci!
Želimo vam še mnogo zdravih let in lepih trenutkov med ljudmi, ki imajo posebno mesto v vašem
življenju.
Vse najlepše na novi življenjski poti in srečno
2011!
Vsako sekundo se za nas začenja novo življenje.
Radostno mu pojdimo naproti.
Naprej moramo, če hočemo ali ne,
in bolje bomo hodili, če bomo gledali naprej,
kakor če se bomo nenehno ozirali nazaj.
(Jerome K. Jerome)

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in organizacijsko področje

Drugega decembra smo se na upravi poslovili od Marije Bajec, strokovne sodelavke za finančno in računovodsko področje. Maja, kot smo jo vsi imenovali, se je
na CPK zaposlila leta 1994 kot pomočnica direktorja
za finance in računovodstvo.

V deželo tvojega življenja je jesen prišla,
ne boš več v službi, uživala boš doma.
Dobro in slabo smo delili,
kar prinesel nam je čas,
smo na leta pozabili,
da hitijo mimo nas.
In prišel je čas,
ko se delovnega mesta moraš posloviti,
se v stranko upokojencev priglasiti.

naši sodelavci

Marija Bajec

Želimo ti zdravja in izpolnjenih želja,
sedaj v službi boš zaposlena kot varuška.

V času, ko sem še delala v finančno računovodskem
oddelku, je bila Marija Bajec moja nadrejena. V spominu mi bo ostala kot vedno nasmejana in dobrovoljna oseba, čeprav vedno polna novih zadolžitev za
vse nas zaposlene. Ob dodelitvi vedno novih in novih
zadolžitev, smo skupaj ostajali pozno v popoldneve in
reševali zadane naloge. Svoje znanje je vedno nesebično prenašala na vse zaposlene v oddelku.

Ob tej priložnosti naj se ji v svojem imenu in v imenu vseh zaposlenih zahvalim za delo, ki smo ga skupaj prebili na CPK in ji želim, da bi v svojem novem
življenjskem obdobju uživala in ga maksimalno izkoristila.

Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
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Svobodan Kos
Moje delo v CPK
V CPK – takrat Cestno podjetje Koper, sem se zaposlil
1.1.1999. Prišel sem na delovno mesto komercialista
za nizke gradnje v oddelek za marketing. Vodja oddelka je bila Jasna Jurkovič, tajnica Milena Kirn, komercialistka Natalija Vilhar in referentka za kooperante Jasna Bradaševič. Takrat smo delali le manjše ponudbe
za objekte nizkih gradenj in asfaltiranje. Pri izdelavi
ponudb smo si pomagali s programom Best, ki je bil še
v DOS okolju in tabelami za polaganje asfaltnih mešanic, ki so bile izdelane na podlagi internih normativov
podjetja.

Kmalu smo začeli ponudbe delati v novejši različici
programa BEST, ki je že potekal v windows okolju. Začeli smo tudi z izdelavo ponudb za večje objekte, ki so
jih razpisovali DARS, Direkcija RS za ceste in občine.
Kmalu smo pridobili tudi delo na preplastitvi avtoceste Logatec – Unec in se tako umestili med samostojne izvajalce na programu avtocest, saj smo do takrat
delali na avtocesti le kot podizvajalci SCT.
Ker smo delali vedno več zahtevnih ponudb, smo se
kmalu kadrovsko okrepili. Prišel je Sašo Milovanović, Irena Pečnik, Samo Knafelc, Suzana Černeka, Vid
Jazbec, Orjana Božič, Katja Jevšnik, Marko Ivkovič,
Matevž Furlan in Jakob Saksida. Vsi našteti sicer niso
delali istočasno, ampak so prihajali postopoma in tudi
odšli drugam, z izjemo Milene, ki je odšla v pokoj. V
podjetju je bila zaposlena ves čas svoje zaposlitve,
zato je bila prava enciklopedija zgodovine CPK.
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Tudi jaz sem v družbi delal 12 let, zato so me večkrat
spraševali o raznih zadevah. Zamenjal sem tudi nekaj
šefov in z njimi sodeloval skoraj brez problemov. Pred

dvema letoma smo v podjetju izdelali lasten program
za izdelavo ponudb in na tej osnovi tudi obračun gradbišč, ki prikaže uspešnost posameznega objekta.
Kaj naj rečem o mojem delu? Bilo ja zelo zanimivo in
nikoli dolgočasno, saj pri izdelavi ponudb vedno naletiš na neko novo delo ali detajl. Delo ne moreš vedno
organizirati tako, da boš delal v normalnem tempu,
saj roki za oddajo ponudb niso vedno razporejeni za
lagodno delo, ampak včasih natrpani skupaj. Včasih
smo delali tudi daleč čez polnoč in drugi dan oddali
ponudbo. Tisti, ki ne pozna dela v komerciali, si tega
ne more predstavljati. Pri sestavi ponudb za javne razpise moraš predložiti vse zahtevane dokumente, sicer
si izločen. Zato si nisem želel, da bi odhod v pokoj še
podaljšal, ampak zaključil, ko izpolnim zahtevane pogoje.

Sedaj je v oddelku drugačna kadrovska sestava: Kristjan Mugerli, Suada Muratovič, Laura Jakac, Barbara
Babič, Snežana Smej in Nabojša Karajica. Vsem želim
uspešno nadaljevanje dela.
Ob odhodu v pokoj sem priredil odhodno pogostitev
v Kopru in Hrpeljah, kjer smo se še zadnjič zbrali v večjem številu. Vsem se zahvaljujem za darila in vsem
želim, da boste tudi vi doživeli čas odhoda v pokoj.
Pripravil:
Svobodan KOS

V letu 2010 so praznovali delovne jubileje:

30 let v CPK d.d.

10 let v CPK d.d.

1. Dušan DELAK
2. Jana OBLEŠČAK
3. Danijel POŽAR
4. Dušan VIMPOLŠEK

1. Marjan JANUŠ
2. Zdravko LUIN
3. Borut FABJAN
4. Radovan NIKOLIĆ
5. Boris MALJAVAC
6. Renato VIDMAR

20 let v CPK d.d.
1. Jožef JURCA

40 let skupne delovne dobe
1. Boris FRANETIČ
2. Anton MOŽE
3. Janko SKUPEK
4. Ivan ŽVOKELJ
Vsem iskreno čestitamo!

naši sodelavci

Jubilanti

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in organizacijsko področje

Otroci so naša prihodnost
Družina se je povečala Alešu TOMINCU iz PC Gradnje. Mala Klara se je pridružila sestrici Tjaši.
Radovan PANIĆ iz PC Gradnje je postal očka drugorojencu Marku
Očka je postal tudi Matevž FURLAN iz PC Gradnje, ki ima sinka Tiana.

Iskrene Ëestitke
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Kadrovske novice
V družbi CPK d.d. sta se v mesecu septembru zaposlila Klemen Delak kot pripravnik v PC Vzdrževanje in
Kristjan Mugerli na delovnem mestu direktor za marketing.
Delovno razmerje so prekinili Uroš Jazbec, zaposlen
na delovnem mestu direktor za pravno in organizacijsko področje, Ingrid Orel zaposlena na delovnem
mestu direktorica za ekonomiko in finančno področje,
Edo Franetič zaposlen na delovnem mestu direktor za
marketing, Kujtim Memišoski zaposlen na delovnem
mestu delovodja, Vladimir Blažanović zaposlen na
delovnem mestu strojnik, Anja Franetič zaposlena na
delovnem mestu administratorka, Edi Pišot zaposlen
na delovnem mestu voznik, Emanuel Čok zaposlen na
delovnem mestu pomožni delavec, Mitja Peruzin zaposlen na delovnem mestu voznik ter Branko Daljević
zaposlen na delovnem mestu strojnik.

V mesecu avgustu se je upokojil Silvester Tomažič in v
mesecu oktobru Janko Skupek.
V mesecu decembru se bodo upokojencem pridružili
še Boris Franetič, Marija Bajec, Svobodan Kos ter Ivan
Žvokelj. Invalidsko se bosta upokojila Marijan Cerkvenik in Edvard Stopar.
Na dan 30.11.2010 je bilo v družbi CPK d.d. 277 zaposlenih od tega 34 žensk in 243 moških.
Pripravila:
Mojca SUŠNIK
Strokovna sodelavka za
pravno in organizacijsko področje

Okrasimo novoletno jelko
Že kar nekaj let zapored stredstva, namenjena poslovnim darilom, namenjamo v dobrodelne namene
in izobraževanje naših najmlajših.
Letos smo se odločili, da bomo, skupaj s Sindikatom
cestnega gospodarstva družbe CPK d.d., za naše najmlajše organizirali novoletno kreativno delavnico in
obisk Dedka mraza. Prireditev bo potekala v prostorih
operativne baze v Hrpeljah, 18.12.2010. O njej bomo
poročali na naši intranet strani in v naslednjem glasilu.
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Poslovnim partnerjem bomo voščilo poslali preko elektronske voščilnice, ki bo tudi letos v obliki novoletnega drevesa.

Na spletnem naslovu http://www.cpk.si/novoletnajelka/ nam bodo vsi prejemniki elektronske voščilnice
lahko pomagali okrasiti božično drevo in s tem simbolično prispevati v sklad, namenjen na naše najmlajše.
K sodelovanju vabimo tudi vse vas.
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

Imate zadostno zimsko opremo tudi za
potovanje v tujino?
Se odpravljate v tujino
pa ne veste kakšna zimska oprema je obvezna?
V Sloveniji je uporaba
zimske opreme datumsko določena od 15.11. do 15.3., ne glede na vremenske razmere. V tujih državah pa so zakoni glede zimske opreme zelo različni. V nekaterih državah je le ta
podobno kot v Sloveniji določena datumsko, v drugih
državah je potrebna le v primeru zimskih voznih razmer. V lanskem letu je bilo nekaj novosti predvsem v
Avstriji in Nemčiji, kjer so zakon o zimski opremi spremenili.

Slovenija

Med 15. 11. in 15. 3. morajo biti vozila opremljena z
zimsko opremo, ki jo sestavljajo 4 zimske pnevmatike
z oznako M+S z minimalno globino profila 3 mm ali 4
letne pnevmatike z minimalno globino profila 3 mm in
ustrezno velike snežne verige v priboru. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru uporabe letnih

pnevmatik snežne verige vsaj za stalno vklopljeno os.
Vozila, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 t, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige in lopato v priboru. Na
priobalnem območju, ki se zaključi na območju Kozina – Kastelec – Podgorje, je dovoljena uporaba tudi
samo letnih pnevmatik z min. globino profila 3 mm.
Predpisana kazen za neustrezno zimsko opremo
osebnih vozil je 120 EUR, če pa je zaradi neustrezne
opreme promet oviran, se po zakonu voznik kaznuje
s 400 EUR.

Avstrija

V Avstriji je obvezna zimska oprema v obdobju od 1. 11.
do 15. 4., vendar za vozila do 3,5 t le v času zimskih voznih
razmer, za težja vozila pa ne glede na vozne razmere.
Za vozila do največje dovoljene mase 3,5 t se za zimsko opremo šteje uporaba zimskih pnevmatik z min.
globino profila 4 mm ali letnih pnevmatik z minimalno globino profila 4 mm in snežnih verig na pogonskih
kolesih. Kljub zimskim pnevmatikam, pa so v primeru sneženja verige obvezne tudi na vseh višjeležečih cestah, kjer je to posebej označeno s prometnim

prometna varnost

Uporaba zimske opreme v tujini
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znakom. Opozoriti velja, da je sicer uporaba snežnih
verig dovoljena le v primeru neprekinjenega zglajenega snega ali ledu na vozišču, ne pa tudi v primeru
snežne brozge ali delno zasneženega vozišča. V praksi
to pomeni, da se vozniku, ki vozi vozilo z letnimi pnevmatikami po vozišču na katerem je snežna brozga,
lahko izreče kazen za neustrezno zimsko opremo.
Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t morajo biti v času od 1. 11. do 15. 4. ne glede na vremenske pogoje opremljena z zimskimi
pnevmatikami vsaj na pogonski osi in imeti v priboru primerno velike snežne verige za pogonsko os.
Kazen za neupoštevanje predpisa je 35 EUR, v primeru
povzročitve zastojev pa je lahko tudi do 5.000 EUR.

Nemčija

Že doslej je v Nemčiji veljala le situacijska zimska
oprema, ki je opredeljevala, da mora v primeru
zimskih voznih razmer
vozilo biti opremljeno z
ustrezno zimsko opremo. S 6. novembrom
2010 pa je stopil v veljavo nov zakon o zimski opremi,
ki nekoliko bolj podrobno opredeljuje obvezno zimsko
opremo in razmere v katerih je potrebna. Tako je po
novem zimska oprema obvezna v primeru sneženja,
zglajenega snega, snežne brozge, poledice, ivja ter
v splošnem ob vseh snežnih ali ledenih padavinah.
Za ustrezno zimsko opremo osebnih vozil se smatrajo
štiri pnevmatike, ki so namenjene vožnji v snegu, to
pomeni, da morajo biti opremljene z oznako M+S ali
simbolom snežinke. To zajema tako zimske pnevmatike, kot tudi celoletne pnevmatike. Uporaba letnih
pnevmatik in snežnih verig po zakonu ni primerna.
Vozila s štirikolesnim pogonom niso izjema. Za tovorna vozila nad 3,5 t je predpisana uporaba zimskih
pnevmatik le na pogonskih oseh. Kazen za neuporabo
zimske opreme je 40 EUR, v primeru oviranja prometa
pa minimalno 80 EUR. Predpis velja tako za vozila registrirana v Nemčiji, kot tudi vozila iz drugih držav.

Italija

18

Zimska oprema je zakonsko določena le na območju
doline Aosta, kjer je obvezna od 15. 10. do 30. 4. Na
vseh ostalih območjih je uporaba zimske opreme obvezna le v primeru zimskih voznih razmer. Dovoljena
je uporaba zimskih pnevmatik ali letnih pnevmatik in

snežnih verig. V primeru ko se odpravljate v alpske
doline priporočamo, da imate vedno v priboru snežne
verige in lopato.

Francija

Vozila morajo biti opremljena z zimsko opremo le v
zimskih voznih razmerah oz. kadar je s prometnim
znakom označena obvezna uporaba zimske opreme,
kot npr. snežnih verig.

Švica

V Švici zimska oprema ni časovno določena, je pa
obvezna v primeru zimskih voznih razmer (npr. če
se ob sneženju sneg oprijemlje cestišča, ob poledici). Zimska oprema pomeni 4 zimske pnevmatike.
Če prometni znak zahteva uporabo snežnih verig, potem to velja za vsa vozila, razen za vozila na štirikolesni pogon. V primeru prometne nesreče v zimskih
voznih razmerah se lahko krivda prisodi vozniku vozila brez ustrezne zimske opreme. Številni prelazi in
višjeležeče ceste so pogosto prevozne le z uporabo
snežnih verig, zato voznikom svetujemo, da jih imajo
v zimskem času kot dodatno opremo v vozilu.

Obvezna uporaba zimske opreme je v primeru, ko so
zimske vozne razmere (cesta je zasnežena oz. poledenela). Zimsko opremo vozil do največje dovoljene
mase 3,5 t sestavljajo 4 zimske pnevmatike ali 4 letne
pnevmatike z minimalno globino profila 4 mm in snežne verige. Zimska oprema vozil nad 3,5 t obsega zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali 4 letne
pnevmatike in snežne verige na pogonskih kolesih.
Kazen za neupoštevanje zakona je 300 HRK.

Bosna in Hercegovina

Zimska oprema je za vsa vozila obvezna od 15. 11. do
15. 4. Vozila morajo biti opremljena najmanj z zimskimi pnevmatikami na pogonskih kolesih ali z letnimi
pnevmatikami in primernimi snežnimi verigami v priboru. Minimalna globina profila pnevmatik je 4 mm.
Avtobusi in tovorna vozila morajo imeti v priboru tudi
lopato.

kom, ki vsebuje avtomobil in snežinko. Tako obvezna zimska oprema, ne glede na vremenske
razmere, velja na avtocesti D1 Praga -Brno, na
odseku od 21 do 186 kilometra (Mirošovice - Kývalka), ter na številnih regionalnih in lokalnih cestah.
Zimsko opremo vozil do največje dovoljene mase 3,5
t sestavljajo 4 zimske pnevmatike z minimalno 4 mm
profila. Zimska oprema vozil nad 3,5 t obsega zimske
pnevmatike z minimalno globino profila 6 mm na vseh
kolesih oz. letne pnevmatike + snežne verige. Opozoriti velja še, da je uporaba snežnih verig dovoljena le v
primeru, ko je vozišče popolnoma prekrito s snegom.
Kazen za neuporabo zimske opreme je 2000 CZK.

prometna varnost

Hrvaška

Srbija

V Srbiji je od 1.11. do 1.4. obvezna uporaba zimske
opreme. Za osebna vozila so to zimske pnevmatike na pogonskih kolesih ali letne pnevmatike in
obvezne snežne verige v priboru vozila. Pnevmatike morajo imeti minimalno globino profila 4 mm.
Za tovorna vozila je dodatno obvezna še lopata.
S 1.5.2011 se bo zakon o zimski opremi spremenil in
bo zahteval 4 zimske pnevmatike min. globine profila
4 mm na vseh kolesih, v primeru sneženja pa še obvezne snežne verige, ki jih bo potrebno namestiti na
pogonska kolesa ko bo to zahteval prometni znak oz.
slabe cestne razmere.

Madžarska

Na Madžarskem zimska
oprema ni zakonsko določena. V primeru močnejšega sneženja oz večje
količine snega je obvezna
uporaba snežnih verig na
pogonskih kolesih. V takih primerih se uporaba
snežnih verig zahteva že
pri prestopu meje.

Češka

Med 1. 11. in 31. 3. velja obvezna uporaba zimske
opreme na cestah, kjer je tako določeno z zna-

Slovaška

Za osebna vozila so v primeru zimskih voznih razmer
obvezne zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila 3 mm na vseh kolesih. Dovoljena je
tudi uporaba letnih pnevmatik + snežne verige v dodatni opremi. Za vozila nad 3,5 t je med 15.11. in 31.3.,
neodvisno od razmer na cestah, obvezna uporaba
zimskih pnevmatik z minimalno globino profila 3 mm
na vseh kolesih.

Ostale države

V ostalih državah ni večjih posebnosti glede uporabe zimske opreme. V nekaterih severnih evropskih
državah je zimska oprema določena datumsko: na
Finskem, v Latviji in Estoniji med 1. 12. in 31. 3. ter na
Švedskem med 1. 12. in 31. 3.
Vir: www.amzs.si
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
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zdravje

Dodajamo leta življenju, življenje letom
in zdravje življenju…
Za dober sluh lahko največ
naredimo sami
Veseli december je med drugim tudi mesec bučnih
praznovanj in silovitih pokov petard in drugih eksplozivnih sredstev, ki naj bi pričarali praznično vzdušje.
Za večino se proslavljanje dobro konča (ali vsaj z nekajdnevnim zvonjenjem v ušesih), gotovo pa bomo
slišali tudi o tistih, ki bodo silvestrsko noč preživeli
na urgenci, kjer jim ne bodo krpali le dlani ali obraza,
ampak tudi bobnič, ki bo podlegel oglušujoči moči eksplozije.
Ljudje, predvsem pa mladi, se premalo zavedamo, kako
dragocen je sluh. Jemljemo ga kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar se ne more izrabiti ali odpovedati.
Hrup je le eden izmed vzrokov, ki lahko povzroči izgubo sluha, vendar je to razlog, na katerega imamo
ljudje največ vpliva in se mu lahko izognemo. Dolgotrajna izpostavljenost hrupu, pa naj gre za delo na
gradbiščih, obiskovanje koncertov ali za vsakodnevno
poslušanje glasbe iz predvajalnika MP3 na največji
glasnosti, vodi v obrabo sluha.

zvočnikov, si lahko predstavljamo, kaj takšna glasnost
naredi centimetrskemu bobniču, drobcenim slušnim
koščicam in nekaj milimetrskemu notranjemu ušesu.
Dolgotrajna izpostavljenost hrupu počasi, a vztrajno
pripelje do obrabe zaznavnega dela sluha, okvaro pa
lahko sproži tudi nenaden, silovit pok, pisk ali eksplozija s povišanim zračnim tlakom, vendar v tem primeru
ne gre za obrabo, ampak neke vrste šok poškodbo. Po
besedah strokovnjakinje s področja otorinolaringologije sta obe okvari ireverzibilni, nepopravljivi, čeprav
pri nenadnih izgubah sluha obstaja večja verjetnost
učinkovitejše pomoči.
Ker se vse prevečkrat zgodi, da zaradi
nepopravljive škode
tudi pomoč najuglednejših otorinolaringologov ne zadošča,
ostaja prva in najpomembnejša zaščita preventiva, tj.
opozarjanje in ozaveščanje zdravega
prebivalstva, da sluh
ni nekaj samoumevnega in da svojih čutil ne smemo zlorabljati oziroma
izrabljati. Zdravstvena stroka že vrsto let bije boj proti
petardam in nekatere ljudi so njihovi učinki že ‚‘streznili‘‘, vendar je predvsem med mladimi še veliko takih, ki se ne zavedajo nevarnosti hrupnega pokanja.
Pokanje petard ne povzroči le začasnega šumenja.
Mogoče se kakšnemu 15-letniku težave s sluhom ne
zdijo drastične, toda zaradi njih se mogoče ne bo mogel vpisati na želeno srednjo šolo ali fakulteto, ne bo
mogel opravljati želenega poklica in ob poškodbi bobniča nikoli ne bo mogel več plavati brez zaščite sluhovodov pred vodo. Vse te trajne posledice so obžalovanja vredne, zato je na njih treba misliti že zdaj.

Kako slišimo?
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Če primerjamo obrabo sluha z vidom, je to enako, kot
če bi dolgo časa, ure in ure ali celo mesece, gledali v
močno luč. Če je na koncertu zvok tako močen, da ga
čutimo v notranjih organih in da je valovanje zvoka
tako močno, da nas neka nevidna sila potiska stran od

Uho tvorijo trije deli: zunanje, srednje in notranje
uho. Zunanje uho, ki ga sestavljata uhelj in sluhovod,
usmeri zvok, tj. valovanje razredčin in zgoščin iz zraka,
do bobniča in srednjega ušesa, srednje uho pa v nadaljevanju poskrbi za to, da se valovanje zraka prenese
na valovanje tekočine. Ker je tekočino težje vzbuditi
k valovanju kot zrak, se mora valovanje okrepiti; za to
poskrbijo bobnič in slušne koščice, ki so sestavni deli
srednjega ušesa. Okrepljeno valovanje se nato pre-

zavami, pri čemer je vzrok lahko poškodba, možganska krvavitev, tumor, degenerativo obolenje, infekcijske bolezni osrednjega živčnega sistema, včasih pa
tudi uporaba ototoksičnih zdravil, ki je sicer redka, v
življenjsko ogrožajočih okoliščinah pa vendarle nujna
izbira.

Največ težav je odkritih v zunanjem ušesu

Način življenja vpliva na sluh

Če kjer koli na slušni poti od sluhovoda do možganske
skorje nastane motnja, govorimo o okvari sluha. Težave, ki so vzrok za okvare sluha, so najpogosteje odkrite v zunanjem delu ušesa, predvsem v sluhovodu,
ki ga na primer zamaši čepek iz ušesnega masla ali tujek, razmeroma pogoste so tudi mehanične poškodbe
sluhovoda zaradi uporabe vatiranih paličic in drugih
predmetov za čiščenje sluhovoda, nenadne krvavitve
ali glivice v sluhovodu.

zdravje

nese v notranje uho, ki ga tvorita ravnotežnostni del
in polž, ki je najpomembnejši del ušesa, saj spremeni
valovanje tekočine v električne impulze. Ti impulzi se
nato po slušnem živcu prek nevronskih povezav prevedejo do možganske skorje, kjer nastane zaznava
zvoka. Slišimo torej šele, ko se tega zavedamo.

Poleg omenjenih vzrokov so dejavniki tveganja za izgubo sluha še nekateri spremljevalci nezdravega načina življenja. Sluh lahko postopoma z leti okvarijo tudi
nekatera sistemska obolenja, motnje v delovanju žil,
povišan krvi tlak ali povišana vsebnost lipidov. Med dejavniki, ki lahko neposredno vplivajo na zaznavne celice, pa so tudi pitje alkohola, kajenje, uživanje poživil,
nezdrava hrana in pomanjkanje spanja, zato so načela
zdravega načina življenja in ohranjanje kvalitet, ki jim
naše telo (še) premore, enako pomembna za sluh kot
za druga področja zdravja. Dejavnik tveganja je tudi
starost, saj začneta že po 30. letu vid in sluh postopoma pešati, zato je starost sama po sebi zaradi pešanja
zaznavnih funkcij lahko vzrok za okvaro sluha. S staranjem pregledovanega prebivalstva nad 60 let se delež
moteče izgube sluha povzdigne na 10–50 %.

Motnje ravnotežja ali piskanje v ušesu
vzemite resno

V srednjem ušesu je najpogostejši vzrok za okvaro
sluha akutno vnetje ali ponavljajoča se vnetja, ki sprožijo nabiranje tekočine in pozneje tudi gnoja. Čeprav
že sama vnetna vsebina v srednjem ušesu oslabi sluh,
lahko pri gnojnih vnetjih poči tudi bobnič, kar v vsakem primeru povzroči izgubo sluha. Še hujše vnetje
lahko pripelje do gnitja slušnih koščic in prekinitve
slušne verige ali celo do okvare notranjega ušesa, pri
čemer pretvorba zvoka v električne impulze ne deluje
več.
Izgubo sluha lahko sproži tudi motnja na katerem koli
delu poti med slušnim živcem in možganskimi pove-

Odrasli se moramo po pomoč obrniti, če opazimo, da
z našim sluhom nekaj ni v redu. Kdaj se dogaja nekaj
sumljivega, pa najbolje vemo sami. Če zaznamo nekaj, kar nas moti, omejuje in večkrat dnevno preusmeri našo pozornost, pa naj gre za slabši sluh, bolečino,
moteče srbenje, iztekanje tekočine iz ušesa, občasne
vrtoglavice, nenadno piskanje ali slabše gibanje obraza, je smiselno obiskati zdravnika. Ob vsaki motnji, ki
se zdi neobičajna, tudi če težave niso zelo hude, posvet s strokovnjakom ni odveč; sploh, če težava vztraja, se pojavi večkrat ali se stopnjuje. Občasne motnje
ravnotežja, ki postajajo vse pogostejše, naraščajoče
piskanje v ušesu ali občasno iztekanje tekočine iz ušesa, čeprav brez bolečine, so nedvomno znaki, ki zahtevajo obravnavo specialista.
Viri:
www.dnevnik.si
www.vizita.si
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
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o kolesarjih

Kolesarji CPK
Krepko smo že zakorakali v mesec november, temperature so pa še vedno ugodne za prijetno kolesarjenje.
Tako smo tudi ta vikend še z nekaj prijatelji opravili prijetno kolesarsko turo in upam, da jih bomo, ob
ugodnem vremenu, nanizali še nekaj.

Kolesarska sezona letošnjih maratonov in rekreativnih tekmovanj se je že zaključila. Tudi letos smo v dresih CPK prekolesarili kar nekaj odmevnih maratonov.
Med najbolj prestižnimi je bil prav gotovo maraton
Franja, ki se ga je udeležilo precejšnje število CPK-jevcev. Letos sicer nismo ponovili fantastičnega podviga
iz Hrpelj na Mangrt, kljub temu pa je nekaj posameznikov uspešno osvojilo letošnjo dirko na Vršič in prevozilo vse najbolj prepoznavne rekreativne maratone
(maraton Čičarija, Velo, Grosuplje, Češnjev maraton
Ljubljana-Brda, maraton Costella, Jernejev maraton,
maraton po deželi cvička, vrtojbenski maraton). Še z
nekaj prijatelji smo v največji poletni vročini naredili
kar dostojen podvig. Iz Kobjeglave smo se preko Štanjela, Vipavske doline, Podnanosa odpravili s kolesi na
Nanos. Bilo je naporno, vendar enkratno doživetje.
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Lanskega fenomenalnega kolesarskega leta letos nikakor ni bilo moč ponoviti, vendar je bila ekipa CPK,
glede na razmere, predvsem finančne, kljub vsemu
uspešna. Povedati je treba, da stane prijava na kolesarsko prireditev za posameznika tudi do 30 EUR.
Poleg tega so tu še stroški prevoza in celodnevna
odsotnost od doma. Naj povem, da je lansko leto naš
najboljši kolesar Gordan prevozil kar 22 maratonov v
akciji Slovenija kolesari in to na svoje stroške. Gordan
je seveda za ta podvig dobil tudi priznanje in mu v njegovi zbirki prav gotovo veliko pomeni.
Vsekakor pa smo najbolj vztrajni kolesarji veliko kolesarili predvsem v lastni režiji ali pa v manjših skupinah
po domačih krajih. V skupini 4-5 kolesarjev smo v nekaj urah večkrat prekolesarili velik del Primorske. Včasih se je na takih turah pridružilo še nekaj kolesarjev in
tako so se rodila nova znanstva in prijateljstva. Lahko
povem, da so Kras, Brkini in Istra zelo razgibani in izredno zanimivi za kolesarjenje. Svoje poslanstvo promoviranje naše družbe CPK smo prav gotovo častno
opravili. Naši dresi so izredno lepi in prepoznavni po
celi Sloveniji, čeprav je marsikateri dres že dotrajan.
Kdor ima pomisleke, da je naši ekipi CPK zmanjkalo
motivov in volje, se moti. Jedro ekipe ostaja trdno in
imamo še veliko načrtov za velike podvige. Mozaik se
sestavi iz zelo majhnih delčkov, tako da je vsak naš
mali korak, korak k večjim podvigom. In v to vsi trdno
verjamemo.
Lep kolesarski pozdrav.
Pripravil:
Dejan Fabjan

1. Zakaj mediacija

Spori so del vsakdanjega življenja, čemur se ne moremo izogniti. Večino sporov je mogoče rešiti brez sodnih postopkov, v nekaterih primerih pa ljudje poiščejo sodno varstvo, kar ni vedno najprimernejši način za
rešitev spora. Po zahtevnem in dolgotrajnem sodnem
postopku celo tisti, ki spor dobijo, pogosto občutijo
nezadovoljstvo.
Zato se v zadnjih letih tudi v Sloveniji vedno bolj poudarjajo prednosti nesodnih, alternativnih oblik reševanja sporov z uporabo postopkov mediacije (posredovanja), koniciliacije (pomirjanja) in arbitraže.

Prizadevanja za večjo uporabo teh oblik reševanja
sporov podpira tudi Ministrstvo za pravosodje. Sodišča morajo po uveljavitvi Zakona o alternativnem
reševanju sodnih sporov od 15. junija 2010 dalje na
prvostopenjskih in drugostopenjskih sodiščih sprejeti
program o alternativnem reševanju sporov in zagotoviti možnost uporabe mediacije strankam v civilnih,
gospodarskih, družinskih in delovnih sporih. Ministrstvo podpira tudi prizadevanja, da se uporaba alternativnega reševanja sporov poveča že v fazi, ko sodnega
postopka še ni, s čimer se lahko izognejo reševanju
sporov na sodišču.

aktualno

Mediacija kot alternativno reševanje sporov

Na Gospodarski zbornici Slovenije poteka pod strokovnim vodstvom Metke Penko Natlačen, z delnim
financiranjem Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, projekt o alternativnem reševanju delovnopravnih sporov. S tem projektom želi zbornica skupaj
s socialnimi partnerji – deležniki v projektu (sindikati,
združenji delodajalcev ter obrtno in trgovinsko zbornico), soustvariti primer slovenske dobre prakse kot dopolnitev že vzpostavljenega socialnega dialoga. Dolgoročni cilj pa je tudi ustanovitev Centra za arbitražo
in mediacijo v delovnopravnih sporih, ki bo opredelil
še nekatera odprta vprašanja v zvezi z alternativnim
reševanjem sporov.

2. Opredelitev in prednosti mediacije

Ta članek je osredotočen na nesodno reševanje individualnih delovnih sporov, ki prispevajo k učinkovitemu
reševanju statusov delavcev in so posledica delovnopravnih sporov ter se odražajo v zmanjšanju socialne
varnosti, socialni izključenosti, slabšem zdravstvenem stanju posameznika in slabšem socialnem stanju
družin.
Nesoglasje, motnja ali spor na delovnem mestu obremenjuje delovno vzdušje in proizvaja dodatne skrite
stroške. Pogosti izostanki z dela, neučinkovito izvajanje delovnih procesov in zmanjšana motivacija so v
največji meri posledica nerešenih sporov v delovnem
okolju med delavcem in delodajalcem na najrazličnejših področjih sodelovanja. Pravočasno pa je potrebno
reševati tudi primere nesoglasij med sodelavci.
Mediacija je v splošnem pomenu način reševanja sporov brez sodišča. Bistvo je, da ne išče napak in krivde, poteka lahko brez odvetnikov in spodbuja iskanje
kompromisa. Je prostovoljen, neformalen, zaupen
postopek, v katerem nevtralna tretja oseba – mediator, strankam z dogovarjanji in pogajanji pomaga
doseči sporazumno rešitev spora. Postopek mediacije
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aktualno

lahko v nasprotju z rednim sodnim postopkom vodi k
rešitvam, ki so hitrejše, cenejše, kreativnejše in prilagojene interesom, potrebam in željam strank. Mediacija je mogoča v predsodnem in sodnem postopku v
vseh fazah postopka.

Mediator zagotavlja:
1. Zaupnost postopka in varovanje podatkov
Pri mediaciji je zelo pomembna zaupnost. Načelo učinkuje v več smereh. Ne gre le za prepoved sporočanja
informacij javnosti, mediator ohrani zaupno vse, kar
izve med mediacijo ali v zvezi z njo, tudi dejstvo, da
se mediacija izvaja ali se bo izvajala. Zaupnost učinkuje tudi v sodnem postopku, izjemi od tega načela sta
le v primeru kaznivega dejanja ali če s tem prepreči
nevarnost za življenje in zdravje. Dejstva, ki mu jih posamezni udeleženec mediacije posreduje kot zaupne
na ločenem srečanju, lahko posreduje drugim udeležencem le z njegovim soglasjem.
2. Nepristranskost in neodvisnost
Mediator je ves čas mediacije nevtralen, neodvisen in
nepristranski v odnosu do strank in do izida mediacije.
Ločena srečanja so najboljša priložnost za pridobitev
podatkov, ki jih stranke niso pripravljene razkriti nasprotni stranki, zaupajo pa jih mediatorju. Mediator
mora razkriti vse okoliščine (na primer osebna ali poslovna razmerja s strankami), ki bi lahko vplivale na to
načelo.

Potek mediacije:
Čeprav je mediacija neformalen postopek, pa je ta postopek strukturiran in poteka po določenih fazah. Pobudo za mediacijo lahko poda delavec ali delodajalec,
nato sporazumno izbereta mediatorja (začetna faza).
Mediacijo vodi mediator, ki pomaga strankama ugotoviti dejstva in raziskati potrebe in želje, da razumeta
svoje in tudi drugo zaznavanje problema (raziskovalna
faza), kar vodi k iskanju možnih rešitev (faza pogajanj)
in k skupnemu oblikovanju rešitve, ki jo stranki ob pomoči mediatorja podpišeta v obliki osnutka pisnega
sporazuma (zaključna faza), ki je izvršljiv v sodni ali
notarski obliki. V primeru, da ne pride do sporazuma,
se lahko mediacija ponovi ali pa lahko stranki izbereta
sodno pot.
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Mediator je neodvisna in nepristranska tretja oseba,
ki ne zastopa stališč enega ali drugega udeleženca,
temveč prisluhne obema in jima z uporabo različnih
tehnik in metod, prilagojenih naravi in vrsti posameznega spora, v postopku pomaga najti rešitev, s katero se bosta oba strinjala. Mediatorji so strokovno
usposobljene osebe za opravljanje mediacijskega postopka.

3. Prostovoljnost
Stranki prostovoljno izbereta sodelovanje v postopku,
kar velja za ves čas trajanja postopka. Vsaka stranka in
mediator lahko tudi kadarkoli med trajanjem mediacije umakneta soglasje.
4. Strokovno vodstvo
Za pridobitev dovoljenja za izvajanje mediacije mora
mediator imeti ustrezne strokovne izkušnje in opraviti
ustrezno izobraževanje. Znanje mora ves čas izpopolnjevati v okviru organiziranih izobraževanj in v praksi
ob sodelovanju izkušenih mediatorjev.
Prednosti mediacije v primerjavi s sodnim odločanjem:
• možnost hitre reakcije po nastanku spora,
• prostovoljen, neformalen, fleksibilen postopek, ki
želi spor rešiti na miren način,
• stranke same z neposredno udeležbo aktivno
sodelujejo pri iskanju rešitve spora, ki je v interesu
vseh strank in oblikovanju sporazuma,
• omogoča izraziti interese, želje, stališča in
potrebe,
• izboljša komunikacijo med strankama,
• ohranja spoštljiva medosebna razmerja,
• zaupnost (nejavnost) postopka,

kulturo dialoga, odpira pot za nadaljnje dobro sodelovanje, podpira kakovostno sožitje v delovnem okolju
ter zadovoljstvo delavca in delodajalca, nenazadnje
pa tudi uspeh pri delu in profitabilnost delodajalca.
S poudarjanjem vrste pomembnih prednosti alternativnega reševanja sporov in še posebej mediacije je
potrebno spodbujati učinkovit alternativen način reševanja sporov.

aktualno

• zagotavlja zaupanja vreden odnos med
strankama,
• pozitivno vpliva na bodoče zasebne ali poslovne
odnose med strankama,
• stranke lahko razrešijo vsa sporna razmerja ne le
nastali spor in tudi zastarane zahtevke, kar ponuja
celovite rešitve tudi za vnaprej,
• stranke se lahko sporazumejo o različnih načinih
poravnavanja obveznosti, mogoče pa so tudi praktične in neobičajne rešitve,
• stranke zaradi rokov uveljavljanja pravic ali terjatev med trajanjem postopka mediacije ne izgubijo
možnosti uvedbe oz. nadaljevanja sodnega postopka ali arbitraže,
• cenejša in hitrejša rešitev spora preden je sprožen
sodni spor,
• več možnosti za izvršitev sporazuma,
• cilj je zadovoljstvo vseh udeležencev.

Naj zaključim z mislijo Victorja Huga: «Ni je močnejše
stvari kot ideja, katere pravi čas je prišel.«
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in organizacijsko področje

Pravne podlage:
• Konvencije in priporočila MOD
• Evropska socialna listina
• Direktiva o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in
gospodarskih zadevah
• Ustava RS
• Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov
• Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih
zadevah
• Zakon o arbitraži
• Posamezne določbe Zakona o delovnih razmerjih,
Zakona o pravdnem postopku, Zakona o kolektivnih pogodbah, Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih, Zakona o stavki, Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju in zakonodaja na drugih
področjih (zavarovalništvo, banke…)

3. Zaključek

V obdobju gospodarske krize, ki se najostreje kaže na
individualni ravni, postajajo alternativne oblike reševanja sporov zelo pomembne. Ker zagotavljajo hitro
in učinkovito sprotno reševanje sporov, predstavljajo
ustrezno dopolnilo sodobnemu pravu.
Sporazumna rešitev je bližje človeški naravi, ljudje
so jo običajno pripravljeni spoštovati bolj kot odločitev sodišča. Vsi, ki se kakorkoli znajdejo v sporu, naj
zato razmislijo o mediaciji kot mirnem načinu rešitve
spora, še preden se odločijo za sodni spor. Mediacija
je postopek, ki pripelje do hitrejše, cenejše in sporazumne rešitve spora v zadovoljstvo obeh strank. Podpira
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Sistemi poslovne inteligence
Verjetno se boste strinjali, da s traktorjem opravimo delo učinkoviteje kot z motiko. Težava je v tem,
da lahko z motiko opravlja na primer tudi povprečen
računalničar, medtem ko je za upravljanje traktorja
potrebno nekaj več specifičnega znanja. Podobno je
v računalništvu. Z osnovnimi računalniškimi programi
zna upravljati vsak povprečen voznik traktorja, a kompleksnost modernih informacijskih sistemov, ki nam
omogočajo hitro in učinkovito delo, od uporabnikov
zahteva določena računalniška znanja.

tvorijo samodejno in so uporabnikom na voljo v nekaj
sekundah. Prihranek časa omogoča osredotočanje na
bistvo, to je vsebino podanih informacij, ugotavljanje
odstopanj od pričakovanih vrednosti in pripravo poslovnih odločitev.
V CPK vodstvo podjetja sistem poslovne inteligence
uporablja že nekaj mesecev. Sistem se neprestano
dopolnjuje z novimi poročili in funkcionalnostmi. Nadejamo se, da bodo informacije poslovne inteligence
vir dobrim poslovnim odločitvam, ki bodo v korist celotnemu podjetju. To je namreč končni in hkrati edini
pravi cilj sistemov te vrste.
Primož KRALJ
Vodja informatike

NAŠI UMETNIKI

Sistemi poslovne inteligence, ki jim v izvirniku pravimo Business Intelligence (BI), to pravilo v celoti kršijo.
Uporabnikom namreč omogočajo, da samo z nekaj
kliki pridobijo kompleksne informacije o poslovanju
podjetja. To je mogoče zato, ker je vsa kompleksnost
povezanosti virov podatkov in poslovne logike prenesena v sam sistem, kar pomeni, da se z njo končnemu
uporabniku ni potrebno ukvarjati. Prav ta vgrajena
kompleksnost uporabnikom pričara iluzijo, da gre za
»inteligenten« sistem. Tako nekako, kot bi traktor
namesto z volanom ter vsemi ostalimi ročicami upravljali s preprostim ukazom tipa: »Preorji njivo!.«, vse
podrobnosti opravila pa bi traktor znal narediti sam.
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Poslovna inteligenca črpa podatke iz različnih podatkovnih virov. V našem podjetju črpamo podatke
iz osrednjega informacijska sistem Navision ter sistema za spremljanje vozil. Vsako noč se izvedejo vse
potrebne transformacije podatkov, preoblikovani ter
urejeni podatki pa se zapišejo v sistem poslovne inteligence. Uporabnike naslednje jutro tako pričakajo
sveže informacije, ki so jim predstavljene v obliki dinamičnih preglednic in grafov. Poleg ažurnosti, izredne odzivnosti ter nazornega prikaza informacij je pomembna prednost vpeljave poslovne inteligence tudi
popolna avtomatizacija. Številna poročila, za pripravo
katerih so analitiki lahko potrebovali nekaj ur, se sedaj

Verjamem, da je med nami veliko takih, ki
doma ustvarjate, rišete, slikate, fotografirate,
kiparite, …
Vaše izdelke pokažite in razkažite tudi nam.
Tanja MEJAK
Poslovni sekretarka

Bi si radi zagotovili uspeh v letu 2011? Poskusite s starimi običaji in šegami. Po predkrščenskem izročilu je
čas okoli zimskega sončevega obrata odprt vsemu dobremu in slabemu.

Za dvanajsteronočje sta bila nekdaj značilna tudi čaranje in vedeževanje na različne načine in z različnimi
pripomočki. Zanimivo je vedeževanje s pomočjo figur,
ki nastanejo med vlivanjem stopljenega svinca ali voska v mrzlo vodo. Če se vam pri tem naredi v velliko
zvezdic, bo prihodnje leto plodno in uspešno.

zanimivosti

ˇ
Božicne
in novoletne vraže,
šege ter obicaji
ˇ

Novoletni čas zaznamuje tudi uporaba različnih simbolov za srečo. Mušnice, pikapolonice, škrati, štiriperesne deteljice, zvonovi, sveče, podkve, dimnikarčki,
prašički in slončki so nepogrešljivi motivi. Če jih podarimo kot amulete, na primer v obliki obeskov, so
apotropejski, kar pomeni, da odvračajo zlo, bolezni in
nesreče.

Božično-novoletni prazniki naj bi bili čas, ko se vračajo
duhovi prednikov. V tem času naj bi bilo mogoče napovedati prihodnost in s posebnimi dejanji tudi vplivati nanjo.
Poseben pomen ima predvsem dvanajsteronočje, čas
okoli zimskega sončevega obrata oziroma od božiča
(25. decembra) do svetih treh kraljev (6. januarja). Ta
čas je prekril predkrščansko praznovanje zimskega
kresa, ki pa ga je še vedno mogoče razbrati iz nekaterih obredov in šeg.
Za vse tri svete večere: božič, silvestrovo in svete tri
kralje sta na primer značilna obredno kajenje oz blagoslov doma. Po ljudskem verovanju gre za obrambo
pred uroki in drugimi nevarnimi silami.
Postavljanje in krašenje božičnega drevesa je povezano s predstavo o drevesu življenja. Že dolgo prej,
preden je postalo del božiča, pa je pomenilo simbol
upanja in veselja.

Mušnica je simbol dolgega življenja, kot takšna pa
je povezana z različnimi nadnaravnimi bitji, ki lahko
prebivajo pod njenim klobukom. Takšna bitja so na
primer 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, prinašajo pa jim tudi srečo.
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Podkev je kot simbol
sreče in kot zaščitni
amulet na Zahodu
zelo razširjena. Če sta
njena krajca obrnjena navzdol, ščiti pred
vplivi demonov in čarovnic, če pa sta obrnjena navzgor, prinaša srečo hiši in njenim
prebivalcem.
Srečo prinaša tudi dimnikar, 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.

Čas okoli zimskega solsticija, ko sonce umre in se ponovno rodi, je nekoč veljal za skrivnosten in nevaren
čas. Ljudje so se morali pomiriti z duhovi prednikov in
z duhovi rasti ter jih pridobiti na svojo stran. Čeprav
dandanes nismo več v tako veliki meri odvisni od narave, saj se večina ukvarja s čisto drugimi stvarmi in ne
s kmetovanjem, kot nekoč, pa to ne pomeni, da za nas
stare vraže ne veljajo. Novo leto je nov začetek, zato je
preteklost treba pustiti za seboj. Temeljito pospravite
stanovanje in se znebite vsega starega, pokvarjenega
ali tistega, kar ne uporabljate več ali pa preprosto želite pozabiti.
Slabih spominov ne potrebujete, zato se jih še pred
novim letom znebite skupaj z vso staro navlako. 2011
je nov začetek in vanj morate stopiti sveži in čim bolj
neobremenjeni.
V novem letu vam želim vse dobro… z uporabo simbolov, pa tudi brez.
Na novoletnih voščilnicah z motivi simbolov za srečo
pa skoraj zagotovo ne manjka štiriperesna deteljica.
Ta velja za rastlino, ki odganja zle sile oziroma pred
njimi varuje ljudi in živali, hkrati pa tistemu, ki jo ima
pri sebi, prinaša srečo in uspeh.
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Viri:
www.lifestyle.si
www.rtvslo.si
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

Kaj pravijo o nas drevesa?
Leto je okrog, čas je, da vam za prihajajoče leto predstavimo nov horoskop. Tokrat smo se odločili za keltski drevesni horoskop.
Verovanje Keltov je bilo tesno povezano z naravo. Drevo jim je pomenilo življenjski cikel, vesolje pa so delili
na tri dele: podzemlje (korenine), zemljo (telo) in nebo
(glava ali krošnja). Običajno je imela vsaka domačija
ali posameznik svoje drevo, ki je bilo z njim povezano od rojstva do smrti, ljudje pa so poznali tudi svete
gaje, kjer so opravljali verske in zdravilne obrede.
Keltsko leto je bilo razdeljeno na trinajst mesecev, ki
jih je določil lunin cikel 28 dni. Keltski svečeniki druidi so na podlagi datuma rojstva poimenovali drevo,
simbolno znamenje njihovega horoskopa, ki ustreza
določenemu tipu človeka.
Poiščite svoj datum rojstva in si preberite razlago, kaj
pomeni vaš simbol v keltskem drevesnem horoskopu.

Vsi smo drevesa.
Breza (24. decembra – 20. januarja)
Brezo so Kelti povezovali s čistočo in nedolžnostjo.
Ljudje, rojeni v znamenju breze, so ambiciozni, odločni in prožni. Vedno so jasno osredotočeni na cilj, zato
so med njimi odločni voditelji in dobri strategi. Breze
so lojalne, zanesljive, zaupljive, čeprav se kdaj zdijo
nekoliko zadržane. Imajo čuden smisel za humor in
znajo biti cinične. Včasih so pesimistične in depresivne. Pogosto so samske, v resno razmerje se spustijo
dokaj pozno, saj težko najdejo osebo, ki ustreza njihovi strogi rutini.

Znane breze: Jim Carrey, Mel Gibson, Richard Nixon,
Louis Pasteur
Skorš (21. januarja–17. februarja)
Osebe, rojene v tem znamenju, so idealisti, imajo vizionarske ideje in visoka humana in duhovna načela.
Hrepenijo po spremembah in so veliki nasprotniki
vsiljenih družbenih norm. Kot voditelji so sposobni,
težko najdejo somišljenike. So ljubeznivi in topli, radi
poslušajo in ponudijo tolažbo. Vse jih zanima in vse bi
radi preizkusili. Njihov humor je drugačen, saj se pogosto smejijo resnim stvarem. Po naravi niso romantiki, radi imajo svobodo in se vežejo šele v zrelih letih.
V razmerju so zvesti, a hkrati neodvisni.
Znani skorši: Charles Darwin, Charles Dickens, Michael Jordan, Jules Verne

zanimivosti

Keltski drevesni horoskop

Jesen (18. februarja – 17. marca)
Osebe jesena imajo dvojno osebnost. Po eni strani so
umetniški in občutljivi, po drugi pragmatični. So čustveni, empatični, zato so odlični negovalci. Včasih
srečamo šibko samozavest, zato znajo biti osamljeni.
Obožujejo gledališče in film, pogosto imajo lep glas.
Uspešni so predvsem v umetniških poklicih in na področju medicine. So spontani, inteligentni, domiselni,
komunikativni. So dobri prijatelji, idealni partnerji in
skrbni starši.
Znani jeseni: Jane Austen, Albert Einstein, Michaelangelo, John Travolta, George Washington
Jelša (18. marca – 14. aprila)
Rojeni v znamenju jelše so močni, pogumni, imajo
radi avanture. Njihov duh je nemiren in neutruden,
tekmovanja pa so vsakodnevni pojav. Podirajo meje
in raziskujejo nova prostranstva. So entuziasti, a ker
so včasih sebični in nepremišljeni, si pogosto ustvarijo
kup nasprotnikov. Radi tvegajo, so šarmantni in nežni,
zato so v družbi priljubljeni. Odkrito povejo, kar mislijo. Strastni so in vedno odprti za ljubezen, pogosto se
vežejo že v mladosti.
Znane jelše: Mariah Carey, Eric Clapton, Mata Hari, Elton John, Eddie Murphy
Vrba (15. aprila – 12. maja)
Vrba simbolizira ženskost. Osebe v tem znamenju
imajo močno voljo in izvrsten spomin. Hitro reagirajo, vendar pogosto menjajo razpoloženje in jih je tako
težko spoznati. So praktični, zato so dobri izumitelji
in učitelji. Predani so družini in imajo radi zgodovino,
zato neredko izdelajo družinsko deblo. Ko se odločijo
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za zvezo, so vdani partnerji. Včasih je težko razumeti
njihov smisel za humor. Imajo modrost, po zaslugi katere so dobri prijatelji, znajo dobro svetovati, okolica
jih zelo ceni.
Znane vrbe: George Clooney, Sigmund Freud, Karl
Marx, William Shakespeare, Leonardo da Vinci

najmanjše podrobnosti. Nagnjeni so k umetniškem
ustvarjanju in pogosto izdelajo predmete, ki so lepi
in hkrati uporabni. Včasih so paranoični, manjka jim
samospoštovanja. Večkrat ima okolica občutek, da so
zadržani in hladni. V odnosu so iskreni in skrbni.
Znane leske: Antonio Banderas, Bill Clinton, Robert
De Niro, Madonna, Napoleon.

Glog (13. maja – 9. junija)
Kdor je imel glog, mu je to drevo prinašalo bogastvo
in napredek. Osebe, rojene v znamenju gloga, so karizmatične, kreativne in polne novih idej. Zelo so nadarjeni in se hitro prilagodijo vsaki novi situaciji. Na
okolico imajo močan vpliv. So sočutni, spontani, komunikativni, samozavestni in se zlahka prebijejo do
vodilnih položajev. Kot prijatelji so iskreni. Njihov humor je poln ostrine, privlačita jih novinarstvo in literatura.
Znani glogi: Bob Dylan, John F. Kennedy, Sir Lawrence Olivier, Brooke Shields, kraljica Victoria
Hrast (10. junija – 7. julija)
Hrast je sveto keltsko drevo, ki simbolizira resnico. So
pogumni, odločni in odgovorni. So optimisti in govorijo resnico, ne glede na morebitne posledice. Včasih
jim manjka občutek za diskretnost. Na področju financ imajo radi tvegane korake. Radi filozofirajo, so
velikodušni, včasih pretiravajo. Imajo prefinjen občutek za poštenje, ko pa gre za srčne zadeve, so veliki
naivneži. Veliko pozornosti posvečajo morali, ljubljeni
osebi pa postavljajo visoke standarde, ki jih je težko
doseči.
Znani hrasti: Tim Allen, Courtney Cox, Tom Cruise,
princesa Diana
Bodika (8. julija – 4. avgusta)
V znamenju bodike so rojeni praktični, sposobni ljudje
s smislom za logiko in posel, vendar so raje asistenti
kot vodje. V zvezi so pokroviteljski, a partnerju nudijo podporo. So perfekcionisti, zaradi česar pogosto
izgubijo zaupanje vase. So občutljivi, samokritični in
zahtevni tudi do partnerja. Pogosto se poročijo z ljubeznijo iz šolskih klopi. Zapletena vprašanja rešujejo s
pomočjo 'zdrave kmečke pameti'.
Znane bodike: Sandra Bullock, Harrison Ford, Tom
Hanks, Arnold Schwartzenegger
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Leska (5. avgusta – 1. septembra)
Leske so pametne, dobri opazovalci, imajo oster intelekt, zato se odlično izkažejo v debatah in pisanju.
So dobri organizatorji, spretno načrtujejo vse do

V vsakem obdobju je drevo drugačno, tako kot ljudje.
Vinska trta
(2.septembra – 29. septembra)
Ljudje, rojeni v tem znamenju, so avtoritativni in imajo
visoke cilje. Zdijo se hladni, vendar so v resnici romantične, nežne duše, samokritični in ranljivi. Imajo ostro
oko za detajle in prefinjen okus za lepo. Navdušujeta
jih gledališče in glasba. To so preproste osebe, ki potrebujejo čustveno in mentalno varnost. V razmerju so
strastni, težko pa obdržijo zakon. Imajo dober smisel
za humor. Vinske trte so instinktivni organizatorji, ki
jih ne gre podcenjevati.
Znane vinske trte: Kraljica Elizabeta I, Greta Garbo,
Heather Locklear, Gwyneth Paltrow

Oreh
(28. oktobra – 24. novembra)
Ljudje, rojeni v znaku trsta, imajo bujno domišljijo in
jasen pogled na zapletene stvari. So dobri prijatelji,
čeprav so lahko zelo ljubosumni. So ponosni, samostojni in predvsem se ne bojijo ničesar. Ljubijo izzive in
verjamejo v usodo. Zaradi svojega duha in poguma se
morajo držati moralnih načel, kajti, v primeru, da jih
kršijo, se lahko prelevijo v zelo nevarne osebe.
Znani trsti: Marie Curie, Jaime Lee Curtis, Leonardo Di
Caprio, Bill Gates, Demi Moore

Bezeg
(25. novembra – 23. decembra)
V mladosti osebe, rojene v znamenju bezga, izgubljajo čas z nepotrebnimi stvarmi, vendar se z leti to spremeni. V življenju imajo srečo. So nemirni, radovedni,
zato pogosto prepotujejo velike razdalje. Njihov okus
je ekstravaganten. Prava moč teh oseb se skriva v samodisciplini ter v tem, da vedno natančno vedo, kdaj
imajo prav. Ne marajo rutine in težko jih je k čemu
pregovoriti. V zvezi so odprti, vendar se zaljubijo z
rezervo (ne izgubijo pameti), čustva lahko kadarkoli
izključijo.
Znani bezgi: Woody Allen, Tyra Banks, Kim Basinger,
Beethoven, Sir Winston Churchill, Jimi Hendrix, Jim
Morrison, Frank Sinatra

zanimivosti

Bršljan
(30. septembra – 27. oktobra)
Kelti so verjeli, da dekletom, ki nosijo bršljan, ta prinese srečo in jih varuje pred neplodnostjo. Osebe, rojene
v znaku bršljana, so zelo zdržljive, imajo kup talentov,
ki jim pogosto prinesejo slavo in družbeno priznanje.
Imajo živahen značaj in povsem svoj slog, radi so v
družbi. Imajo močno voljo in optimizem, prevzemajo
odgovornost za svoja dejanja. Knjig in učenja ne marajo, zato so slabi učenci, radi pa se učijo iz izkušenj.
So občutljivi in romantični.
Znani bršljani: Hillary Clinton, Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, Oscar Wilde, Kate Winslett

Kelti so upoštevali lunin cikel 28 dni.
Drevesa so bila po keltskem prepričanju
utelešenje človekovega značaja.

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in organizacijsko področje
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zanimivosti

Zakon tovornjaka za smeti

Nekega dne sem ujel taksi za na letališče. Vozili smo
po desni strani vozišča, ko je z parkirišča ob cesti, direktno pred nas zapeljal črn avto. Moj voznik taksija je
močno pritisnil na zavoro, odvil in se za mišjo dlako izognil trčenju v črn avto. Voznik črnega avta je pomoli
glavo skozi okno in se pričel dreti na nas.
Voznik taksija se je samo nasmehnil in mu pomahal.
In resno mislim, bil je povsem miren in prijazen. Takoj sem ga vprašal; »Zakaj ste to naredili? Ta človek je
zapeljal pred naju in naju skoraj spravil v bolnišnico!«
Nato mi je voznik taksija povedal to, kar danes imenujem »Zakon tovornjaka za smeti«!

USTVARJAMO SKUPAJ
Vse fotografije, ki so objavljene v petnajsti številki Modre poti, so prispevali naši zaposleni, katerim velja vsa pohvala in zahvala.
Zato vas ponovno vabimo k sodelovanju v rubriki
»USTVARJAMO SKUPAJ«. V vsaki številki Modre
poti bomo objavili prispevke, ki nam jih boste vi
poslali.
Naredite intervju s sodelavcem, napišite kaj o vašem prostem času, konjičkih ali dokumentirajte
svoj delovni dan, fotografirajte potek dela…
Tako bo lahko vsakdo izmed nas pripomogel k
bolj pestri vsebini našega glasila.
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Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

Razložil mi je, da je veliko ljudi, ki so kot tovornjaki za
smeti. Vozijo se naokoli polni smeti, polni frustracij,
polni jeze in polni razočaranj. V trenutku, ko se smeti nabere preko roba, potrebujejo prostor, kamor jih
stresejo in včasih jih stresejo nate. Ne jemlji tega osebno. Samo nasmehni se jim, pomahaj, in jim zaželi vse
dobro. Ne sprejemaj njihovih smeti in jih ne raztresaj
naokoli doma, v službi ali po ulicah, ko voziš avto ali se
sprehajaš. Spodnja meja je, da uspešni ljudje ne dovolijo, da bi jim tovornjaki za smeti uničili dan. Življenje
je prekratko, da bi se zjutraj zbujali z obžalovanjem v
svojih mislih. Zato ljubimo tiste, ki se do nas obnašajo
prijazno in ignorirajmo tiste, ki se do nas ne obnašajo prijazno. Življenje je 10 % tistega, kar naredimo in
90 % tistega, kar sprejmemo v svoje misli iz okolja.
Imej fantastičen in smeti prazen dan!
Seme,
ki ga zasadiš danes,
oblikuje rastlino,
ki bo zrasla jutri!
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humor

križanka

Poročila PC
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KRIŽANKA – TEKST:
Tudi v štirinajsti številki internega glasila objavljamo nagradno križanko. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične
nagrade. Geslo, ki ga ob pravilni rešitvi dobite pod sliko, do 20. marca 2011 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:
Samo KLANČIŠAR, Postojna; Zdenka GUSTINČIČ, Koper; Nataša TONC, Ilirska Bistrica
Nagrajenci so po pošti prejeli praktične nagrade. Vsem za trud in znanje iskreno čestitamo.

križanka

Poročila PC

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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