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CPK-jevih 50 LET
V letošnjem letu bo naša družba,
CPK d.d., dopolnila 50 let delovanja.
8. 12.1961 je bilo ustanovljeno Cestno podjetje Koper, 5.1.1962 pa
tudi vpisano v sodni register.
19.5.2011 je CPK d.d. na slavnostni podelitvi Območne obrtno –
podjetniške zbornice Koper prejel
posebno priznanje ob 50 letnici
delovanja. Podelitve in svečane
slovesnosti se je udeležila Sonja
Starc.
V duhu pomembnega jubileja bo
pripravljeno tudi naslednje glasilo,
ki bo izšlo decembra.

Naj ob tej priložnosti povabim vse
sodelavke in sodelavce k sooblikovanju in pripravi naslednje številke
glasila. Prosim, da pri sooblikovanju sodelujete s fotografijami, prispevki, zanimivostmi, ki bodo čim
bolj nazorno pokazale naše življenje in delo v okviru Cestnega podjetja skozi vseh njegovih 50 let.
Predloge, prispevke, fotografije
mi pošljite na tanja.mejak@cpk.si,
pokličite me na 041-680-280 ali se
oglasite v tajništvu družbe.
S skupnimi močmi orišimo naših 50
let delovanja.
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

50 let

Za uvodnik junijskega glasila sem
izbrala zelo poučno zgodbo o
žabi.
Njihov cilj je bil: doseči vrh visokega stolpa. Zbralo se je že veliko gledalcev, da bi si ogledali to tekmo in
navijali …

Ostale žabe so seveda želele vedeti, kako ji je uspelo!
Ena od njih je šla do stolpa, da bi jo
vprašala, kaj je naredila. Odgovora
ni bilo...
Izkazalo se je...
Zmagovalka je bila GLUHA !!!

In morala te zgodbe:
Nikoli ne poslušaj ljudi, ki vedno
vidijo le črno in pesimistično, kajti ukradli ti bodo najlepše želje in
upanja, ki jih nosiš v svojem srcu!
Nikoli ne pozabi moči besed, kajti
vse, kar slišiš in bereš, vpliva NATE
in na TVOJE ravnanje!

uvodnik

Zgodba o žabi

Zato: Bodi VEDNO… NARAVNAN
POZITIVNO!
In predvsem:
Naredi se GLUHEGA, če ti kdo
reče, da ne boš mogel uresničiti
svojih sanj!
Mislim, da dodatne besede niso
potrebne.
Vsem želim čim lepše poletje.
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

Tekma se je začela.
Če smo iskreni:
Od gledalcev nihče ni verjel, da je
možno, da bi žabe lahko priplezale
do vrha stolpa. Vse, kar se je slišalo,
je bilo: “Oh, kako naporno! NIKOLI
jim ne bo uspelo!”
ali: “Tega res ne bodo zmogle.
Stolp je previsok!”
Žabe so začele obupavati … Razen
nekaterih, ki so energično plezale
naprej...
Ljudje so še naprej vzklikali: “To je
prenaporno!!! Tega nihče ne zmore!”
Vedno več žabam so popustile
moči in so ena za drugo odnehale.
Ampak ena žaba je plezala dalje…
Enostavno ni želela odnehati in je
edina dosegla vrh!
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aktualno

Poslovanje družbe
Izdaja glasila je vedno priložnost,
da zaposlenim podamo kratko
informacijo o dogajanju in trenutnem stanju na sedanjem razburkanem in nepredvidljivem področju gradbeništva. Letošnje leto se
žal kaže za slabše od lanskega in
bo v marsičem prelomno za prenekatero podjetje, ki iz dneva v dan
padajo kot domine.

V vodstvu se popolnoma zavedamo razmer, ki vladajo na trgu in
se skušamo s treznim razmišljanjem prebijati skozi krizne razmere
na tem področju. Veliko doprinese
tudi razumevanje vseh zaposlenih
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do odločitev, katere je vodstvo prisiljeno sprejemati za obvladovanje
razmer in uspešen izhod iz krize.
Poudariti moram, da kljub zaostrenim razmeram, nismo pozabili na
obnovo strojnega in voznega parka
v tistih delih, kjer imamo strateški
interes in seveda v okviru razpoložljivih možnosti, glede na to, da

časi niso naklonjeni investiranju.
Letos smo tako nabavili nov stroj
za barvanje, trenutno se pogajamo za nakup malega finišerja in, v
kolikor bodo razmere dopuščale,
bomo do konca leta nabavili še ne-

kaj zimske opreme. Torej ne izvajamo samo ukrepov za rešitev trenutnega stanja, ampak razmišljamo
tudi naprej, na čas, ko bo kriza
mimo in bomo potrebovali dobro
in ustrezno opremo za realizacijo
pogodb in koncesij.
Trenutno je v izvajanju nekaj projektov, kjer se je potrebno maksimalno angažirati za doseganje
pogodbenega roka in s tem pridobitvijo referenc, kar je v vsesplošnem pomanjkanju razpisov toliko
bolj pomemben dejavnik, ki ga ne
smemo zapraviti. Graditi moramo na zaupanju investitorjev, da
smo sposobni izvajati in dokončati objekte v skladu s pogodbenimi
pogoji, ki so lahko tudi zelo ostri in
neusmiljeni.
Pomembno je, da v teh časih vsak
zaposleni s svojimi dejanji doprinese k obvladovanju razmer in naši
zaposleni to razumejo in počnejo,
zato sem prepričan v uspešen izhod iz tega težkega in zahtevnega
obdobja.
Pripravil:
Vlado ŠVAB
Direktor za tehnično področje

V marcu letošnjega leta nas je
vlada presenetila z objavo tako
imenovane plačilne zakonodaje,
namenjene izboljšanju plačilnih
navad v slovenskem gospodarstvu.
Presenetila zato, ker smo v stroki
in v gospodarstvu pričakovali, da
bo vlada upoštevala mnenja stroke
in zakonodajo primerno dodelala
oziroma popravila. Kljub mnogim
pomislekom in sugestijam je vlada
sprejela zakonodajo kot jo je oblikovala sama.
V sprejetih zakonih se čuti naglica
in površnost pri pripravi. Zgodili
so se zato, da bi ljudje imeli občutek, da vlada želi poskrbeti za mala
podjetja in podjetnike, ki se pogosto v pričakovanju velikih realiziranih prihodkov in dobičkov spuščajo
v poslovanje z velikimi družbami,
ne glede na slabe obete okrog plačila opravljenega dela ali storitev.
Zakon o preprečevanju zamud pri
plačilih (ZPreZP) je za javne organe
kot naročnike predvidel obveznost
plačila v 30 dneh. Žal to še vedno
ne zagotavlja, da bodo javni organi v predpisanem roku svojo obveznost plačila tudi izpolnili.

Uvedel je tudi obvezni javni pobot
zapadlih obveznosti, ki je v prvi izvedbi medsebojno pobotal 6,4%
prijavljenih obveznosti, v drugi izvedbi maja 2011 pa 6,5% prijavljenih obveznosti. V obeh pobotih je

rali v kratkem času nadgraditi vse
aplikacije, uporabljene pri obračunu DDV, katere so uporabniki morali plačati. Na to temo je bilo izvedenih tudi več posvetovanj, katerih
rezultat ni čisto jasen, saj mnogim

sodelovalo približno 21.000 dolžnikov, med katerimi so bili tudi javni
organi kot naročniki z zapadlimi
obveznostmi do dobaviteljev. Ena
od praktičnih posledic obveznega
pobota pa je, da tudi dosedanji redni plačniki pred obveznim javnim
pobotom prenehajo s plačili in počakajo na rezultate pobota, saj se
jim v primeru, da izkazujejo določene neporavnane zapadle obveznosti, lahko zaprejo terjatve do
kupcev v Sloveniji, ki bi jih sicer ne
mogli izterjati v doglednem času.

uporabnikom tudi ni jasno, kako
naj bi se to izvajalo. Problem je država rešila tako, da je iz primerov,
ko je potrebno upoštevati omenjeno dopolnitev, izločila obveznosti,
prijavljene v obvezni javni pobot.
Dodatno se je v ta paket uvrstil tudi
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
(ZJN-2C).

Država je v povezavi s prej omenjenim zakonom sprejela tudi Zakon o dopolnitvah Zakona o Davku
na dodatno vrednost (ZDDV-1D),
ki prinaša spremembe pri uveljavljanju vstopnega DDV na računih
dobaviteljev, ki so zapadli, a še ne
poravnani. Glavna posledica tega
zakona je bila pospešena aktivnost
podjetij, ki slovensko gospodarstvo
oskrbujejo s programsko opremo
za vodenje poslovanja, saj so mo-

aktualno

Placilna zakonodaja

Ker gospodarstvo od navedenih
zakonov ni pričakovalo kakega bistvenega učinka oziroma izboljšanja likvidnosti, nad dejansko doseženimi rezultati ni razočarano, bolj
je moteče vladno neupoštevanje
strokovnih mnenj in pripomb na
sprejeto zakonodajo, še bolj pa naglica in nepremišljenost pri pripravi
opisane zakonodaje.
Pripravila:
Marinela Tomšič Kompara
Vodja finančno računovodskega
oddelka
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aktualno

Delo v komerciali
Težave večinoma dojemamo kot
ovire, le bistre osebe pa težave vidijo
kot priložnost in jih zato izkoristijo
sebi v prid.”
(Chris Prentiss)

Zdi se, da smo si še včeraj izrekli
dobre želje v prihajajočem letu
2011, a je tukaj že mesec junij in
še ta neumorno hiti proti svoji
drugi polovici. V komerciali smo
pogumno zakorakali v leto 2011, z
majhnim delčkom negotovosti in
strahu ter velikim delom upanja in
volje. Pri nas resnično ure, dnevi,
tedni, meseci ob obilici dela letijo
100/uro. V minulih mesecih je bilo
v obdelavi veliko ponudb, skoncentriranih predvsem v mesecu marcu
in aprilu. Pri okrnjenih razpisih, pri
nelojalni konkurenci, plačilni nedisciplini… je potrebno za doseganje dobrih rezultatov za vsako
ponudbo vložiti ogromno energije
in truda. Do konca meseca maja
smo pripravili 350 ponudb (javna
naročila, naročila malih vrednosti,
povabila, povpraševanja), od tega
jih je bilo 22% pridobljenih. Za primerjavo, v letu 2010 smo do konca
meseca maja pripravili 372 ponudb,
iztržili oziroma pridobili pa 20%.

Med večjimi deli, ki smo jih v letošnjem letu pridobili in nekatera
tudi že izvedli, oziroma izvajamo,
so:
• Obnova LC 177040 v Hrvatine od
km 1,980 do 2,280
• Rekonstrukcija ceste Sv. Anton –
Gračišče
• Redno vzdrževanje občinskih
cest v Občini Ilirska Bistrica
• Ureditev prehoda za pešce Črni
Kal 2
• Ureditev začasnega krožišča
Dolinska cesta

• Ureditev priključka lokalnih cest
v Parecagu
• Ureditev območja priključka za
naselje Seča
• Sanacija plazu ob Krožni cesti v
Kopru
• Izvajanje sanacijskih vzdrževalnih del na voziščih občine
Postojna
Ekipa v sestavi Kristjan, Barbara,
Laura, Nebojša, Snežana, Suada in
občasno Belmira dela kot ur’ca. V
mesecu maju pa se nam je pridružil
še Aleš Furlanič kot vodja nabave.
Pohvale vsem v ekipi za prispevani
delež in potrpežljivost, ker so bili
minuli meseci vse prej kot lahki.
Vseeno pa, to lahko potrdijo moji
bližnji sodelavci, vedno pokomentiram to našo »gužvo« in zaključim,
veliko raje preveč dela kot premalo
dela. Nikoli nam ne gre tako dobro,
da nam ne bi moglo iti še bolje.
Pripravila:
Suada Muratović
Vodja komerciale
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PC Gradnje
Po prvih petih mesecih letošnjega
leta lahko ugotovimo, da se v gradbeništvu od lanskega leta stanje ni
izboljšalo; še več, kriza se iz dneva
v dan samo še poglablja. Tako stanje se najbolj kaže s propadanjem
nekdaj naših paradnih gradbenih
podjetji, katera usihajo kar po tekočem traku.
Vendar se moramo zavedati, da je
tako stanje lahko tudi priložnost
za nas, da si s trdim in poštenim
delom izborimo v našem prostoru
drugačen kos pogače in si pridobimo sloves kvalitetne in zanesljive
družbe. Za to pa se je vredno potruditi na vseh nivojih.
Vsem želim sproščene dopustniške
dni.
Pripravil:
Igor GRMEK
Vodja PC Gradnje

PC Asfaltna baza
Kot vedno smo na asfaltni bazi Senožeče pričeli letošnjo proizvodnjo
v dokaj nenaklonjenih in težkih

zimskih pogojih. Na srečo večjih
okvar na postrojenju asfaltne baze,
zaradi mraza in nizkih temperatur,
nismo utrpeli. No, brez teh pa le ni
šlo. Pri tako nizkih zunanjih temperaturah moramo biti vedno skrajno
previdni, kajti le drobna napaka ali
nepozornost pri delu lahko pripelje
do dolgotrajnega zastoja proizvodnje.
Do konca meseca marca pa smo
vendarle uspeli namešati nekaj več
kot 12 tisoč ton raznih asfaltnih
mešanic in tako dosegli neko povprečje zadnjih nekaj let za omenjeno obdobje.
Nato smo bili priča hitremu vremenskemu preobratu in zdelo se
je, kot da smo pomlad preskočili in
se tako znašli v temperaturah, ki so
značilne za poletje. Ob proizvodnji
asfalta so sočasno potekala tudi
razno razna popravila postrojenja. V aprilu je bil opravljen servis
postrojenja, katerega smo imeli
v planu že dalj časa. Opravljen je
bil s strani pooblaščenega servisa
Benninghoven, ki ima po novem
sedež tudi v Gradcu v Avstriji. Na
naše zadovoljstvo večjih napak pri
samem pregledu nismo odkrili, kar
sem tudi odkrito pričakoval. Naj
omenim, da je po letu 2006, ko je

bilo postrojenje asfaltne baze postavljeno, to prvi bolj konkreten ter
podroben pregled vseh sklopov na
postrojenju.

prihodkovni centri

Porocila PC

Za leto 2011 imamo v planu proizvodnje 51.900 ton raznih asfaltnih
zmesi. Do konca meseca maja je
bila realizirana polovica plana, kar
je spodbudno za nadaljnjo proizvodnjo.
Tukaj gre zahvala tudi našemu kamnolomu Razdrto, ki nas oskrbuje
s kvalitetnimi vhodnimi materiali,
ter mehanizaciji za transport na
deponije asfaltne baze. Ko smo že
pri vhodnih materialih, iz katerih
se proizvajajo asfaltne mešanice,
moram omeniti še eno novost oziroma spremembo. Na začetku letošnjega leta smo začeli po skoraj
petnajstih letih, zopet uporabljati
eruptivni material iz Fužinskega
Benkovca. Ta material uvažamo iz
sosednje Hrvaške in se uporablja
zlasti za proizvodnjo silikatnih bitumeniziranih betonov za vezane
zaporne in obrabne plasti. Po domače jih poimenujemo kar zeleni
materiali in to zaradi značilne zelene barve. Do sedaj smo uporabljali eruptivne  materiale iz Avstrije
(Kloch).
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prihodkovni centri

Upam in želim si, da bi planirano
količino za letošnje leto presegli in
dobro unovčili vse vhodne materiale.
Pripravil:
Matjaž Mankuč
Vodja PC Asfaltna baza

PC Kamnolom Črni Kal
V mesecu aprilu smo asfaltirali dostopno cesto na deponiji kamnitih
agregatov in s tem končno rešili
veliko težavo. V suhem vremenu
se je za kamioni dvigoval prah, ob
močnem deževju pa nam je voda
razdirala cesto in samo deponijo.
Vožnja po deponiji sedaj poteka v
glavnem po asfaltirani cesti, da je
prahu čim manj in je zaradi tega
delo na deponiji manj moteno in
okolica manj zaprašena.

Leto je hitro naokoli in opravili smo
že tudi redni letni remont. Leto dni
je tudi časovni interval vzdržljivosti
posameznih delov na strojih v postrojenju (kladiva, gredi, obloge,
mreže na sitih...).
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Po izčrpajočih celodnevnih opravilih remonta, bo samo vikend premalo za počitek, nato spet po starem naprej.
Pripravil:
Branko SOSIČ
Vodja PC Kamnolom Črni Kal

Delati v PC Vzdrževanje
Prihajajo poletni dnevi, za mano
pa je že šest mesecev odkar sem
se vrnila s porodniškega dopusta.
Kar težko se je bilo ponovno vrniti
na delo in pustiti leto dni starega
sinka Patrika v varstvu vzgojiteljic
Mire in Katjuše.
Čeprav se nisem vrnila na isto delovno mesto v marketing, ampak
na novo delovno mesto v PC Vzdrževanje kot referentka za kataster,
sem zelo vesela in zadovoljna, da
je prišlo zame do tako velike spremembe. Navkljub mnogim vprašanjem, ki so se mi pojavljala (kako
bo z vožnjo na Hrpelje, novi sodelavci, novo okolje,...) lahko danes
povem, da je bila skrb nepotrebna.
Moji novi sodelavci v PC Vzdrževanje so me sprejeli odprtih rok, z odkrito besedo in iskreno pripravljenostjo za pomoč pri vseh nalogah
in opravilih pri mojem delu.
Delati v vzdrževanju je bila moja
dolgoletna želja, ki se mi je končno in nepričakovano tudi uresničila.

Vesela sem, da sodelujem pri vzpostavitvi oziroma uvajanju novega
programa Weps. To je program oziroma spletna aplikacija, kjer se nahajajo vsi podatki vertikalne in horizontalne signalizacije v sliki, videu
in besedilu za celotno Slovenijo.
Kot koncesionar skrbimo za vnos
podatkov na območju CPK d.d..
Vsak, ki ima uporabniško ime in geslo za ta program, lahko takoj ob
prijavi v sistem razbere podatke, ki
jih potrebuje. Tako npr. se lahko za
nek prometni znak razberejo naslednji podatki: šifra znaka, ime, stacionaža, dimenzija, lega, postavitev,
zamenjava, dobava, odstranitev,...
Podobni podatki se nahajajo tudi
za horizontalno signalizacijo, s
katero imam trenutno polne roke
dela, saj smo začeli meseca maja z
barvanjem državnih cest. Podatki
za dela se morajo vnašati dosledno
in tekoče. Na koncu meseca sledi
izstavitev situacije, ki je vezana na
koncesijsko pogodbo z Direkcijo
RS za ceste.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem mojim novim sodelavcem
za lep sprejem v novo okolje, vsem
ostalim pa želim lep in prijeten dopust.
Pripravila:
Simona VERGILAS
Referentka za kataster

Spoštovane cestarke in
cestarji!
Recesija je v lanskem letu zajela
praktično vse dele gospodarstva,
ravno naša panoga pa je bila ena
izmed tistih, ki so bile najbolj prizadete. Celotno poslovanje smo zato
morali glede na dane razmere prilagoditi in sprejeti določene ukrepe
v smislu aktivnega obvladovanja
sredstev in virov. Stanje se počasi
le izboljšuje, čeprav se bitka za tržne deleže še vedno zaostruje. CPK
d.d. išče nove priložnosti, tako na
področju še neizkoriščenih tržnih
segmentov, kot tudi na drugih področjih.

vošcilo

Ob dnevu cestarjev

CPK d.d. konec letošnjega leta
praznuje 50-letnico obstoja. V pol
stoletja nam je že nekajkrat uspelo prebroditi najhujše, vendar nas
čaka še veliko truda, da bomo spet
lahko dosegali rezultate, kakršnih
smo bili navajeni v preteklih letih.
Prepričan pa sem, da smo to sposobni storiti s pozitivno naravnanostjo, trudom, voljo in zaupanjem,
da ni ovire, ki je v CPK d.d. s skupnimi močmi ne bi mogli premagati.
Letošnji jubilej je nedvomno zgodovinski dogodek, na katerega
smo ponosni in priložnost, ki jo
lahko sprejmemo kot izziv za začrtanje bodoče poti razvoja in napredka družbe. Pot bo vsekakor
težka, zato, sodelavke in sodelavci,
združimo moči, naredimo najbolje,
kar znamo, in uspelo nam bo!
Iskrene čestitke ob našem prazniku, dnevu cestarjev.
Pripravil:
Rajko REBEC
Predsednik sindikata in sveta delavcev
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izobraževanje

CPK 2015
Trend evropskih podjetji je uvajanje v proizvodne procese metode
vitke proizvodnje. V Sloveniji so se
le redka proizvodna podjetja odločila za umestitev takih metod.
Ali bi bilo mogoče aplicirati metode vitke proizvodnje tudi v gradbeništvo?
Cilji vitke proizvodnje so preprečitev preobremenjenosti, nedoslednosti in nepotrebnega dela, kar
zahteva neprekinjeno delovanje
vseh udeležencev delovnega procesa v smeri stalnih izboljšav in
obvladovanje materialnih tokov in
kakovosti.
Na zgornji sliki so prikazani gradniki »vitke proizvodnje«
Legenda:
1) 5-S: osnovni koraki stalnih izboljšav:
• »Simplify« - poenostaviti in odstraniti vse, kar ni potrebno in ne
prinaša dodane vrednosti
• »Scrub« - čistiti, vzdrževati red in

čistočo na vseh področjih
• »Straighten« - urejati organizacijo in označevanje
• »Stabilize« - stabilizirati proces
gradnje, pripravo in vzdrževanje
• »Sustain« - vztrajati, stalno težiti
k izvajanju nakazanih S-jev
2) 5-zakaj: Ob pojavu problema se
je potrebno vprašati zakaj je glede
na 5-S-jev prišlo do problema.

3) Vidno podjetje: v vidnem podjetju morata biti poslovni proces in
proces gradnje transparentna in
razumljiva vsem udeležencem.
4) Timi za stalne izboljšave: pripravljajo izboljšave glede na predloge
zaposlenih.
5) Q-orodja: vsaka izboljšava se
prične z razumevanjem procesa.
6) Poka-Yoke: »otročje lahko« navodila, nazorno prikazana s slikami, je pristop, ki preprečuje, da bi
komponente neustrezne kakovosti
vstopile v proces. Odstranjevanje
vzrokov nastanka napak, kar je na
gradbišču težje izpeljati.
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7) 7-W: stalno izboljševanje procesa sestoji iz ugotavljanja in odstranjevanja nepotrebnega dela in
odvečnega reproduktivnega časa v
celotni logistični verigi:
• »Waste of overproduction« odvečna proizvodnja
• »Waste of inventory« - odvečne
zaloge
• »Waste of waiting« - odvečno
čakanje

izobraževanje

• »Waste of motion« - odvečni gibi
• »Waste of transport« - odvečni
transport
• »Waste of making defective
parts« - odvečni oz. napačni
izdelki
• »Waste of processing« - odvečne
obdelave
8) TPM: (Total productive Maintenance) – celovito produktivno
vzdrževanje zahteva avtonomijo
vzdrževanja in sodelovanje vseh
udeležencev, tako, da je vsakdo
odgovoren za vzdrževanje opreme, s katero dela.
9) SMED: (single minute exchange
of dies) – hitra menjava in nastavitev delovnega stroja omogoča fleksibilnost gradnje.
10) Uravnoteženost procesa: usklajevanje časa opravljanja dela delavca na čas opravljanja dela stroja.
11) Proizvodne celice: razmestitev
v manjše celice prinaša časovno

uravnotežen proces, manjšo potrebo po transportu, prijaznejše delovno okolje.
12) Pretok proizvodov: (one pice
flow) v manjših proizvodnih celicah se obdeluje le po en segment
hkrati.

13) Kanban: sistem oskrbe delovnih mest le z materialom, ki ga
nujno potrebujejo, brez odvečnih
zalog. Pripomore k racionalizaciji
gradbiščnih stroškov.
Za aplikacijo vitke proizvodnje v
gradbeništvo bi bilo potrebno, zaradi narave dela, izločiti ali modificirati določene metode. Aplikacija
takih metod zahteva doslednost
vseh zaposlenih. Sicer pa že z upoštevanjem le nekaterih zgoraj omenjenih nasvetov lahko prispevamo
k izboljšanju poslovanja družbe.
Pripravil:
Jakob Saksida
Odgovorni vodja del
manj zahtevnih gradbišč
Literatura:
• E. Napoli, S. Tonchia, “ Lean Managment”, 2009
• Y. Monden, “Toyota production
system: An integrated approach to
just-in-time”, 1994
• “KanBan”, dostopno na http://
en.wikipedia.org/wiki/Kaban
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Dobra gesla
Velika večina vdorov v računalnike se zgodi tako, da »napadalec«
zlorabi uporabnikovo geslo. Za
zagotovitev varnosti podatkov
v našem računalniku je torej bistvenega pomena, da si za geslo
izberemo »dobro« geslo.
Dobro geslo ima naslednuje lastnosti:
• število znakov v geslu je 6 ali več
• v geslu so uporabljeni različni
znaki, velike in majhne črke ter
številke
• geslo ni beseda ali del besede
kateregakoli jezika
• geslo ni ime člana družine, hišnih
ljubljenčkov, sodelavcev…
• geslo ne vsebuje podatkov, ki bi
jih nekdo, ki pozna vaše osebne
podatke, lahko uganil (rojstni
datumi, naslovi, telefonske
številke…)
Glavna težava dobrega gesla je v
tem, da si ga je težko zapomniti.
Iz tega razloga le majhen odstotek
vseh gesel velja za dobra. Še slabše
je seveda, če si izberemo izredno
dobro geslo, a ga zaradi bojazni, da
ga bomo pozabili, zapišemo na listič. Čeprav to morda zveni skrajno
neodgovorno, se v praksi žal prepogosto dogaja.
Na srečo obstaja kar nekaj trikov,
kako si lahko na enostaven način
izberemo dobro geslo, ki ga ne
bomo zlahka pozabili:
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• poiščemo dolgo ampak enostavno besedo ter za geslo izberemo
vsako drugo črko: npr. letalonosilka, kar nam da geslo »ltloik«
• poiščemo enostaven stavek ali
frazo, ter iz njega izluščimo prve
in / ali zadnje črke vsake besede
npr. »de gustibus non disputandum”, kar nam da geslo “degsnndm”

• izberemo si besedo ter jo namerno napačno zapišemo: npr.
ljubgljua
• izberemo besedo, ter jo natipkamo zamaknjeno v levo ali desno
za poljubno število znakov npr.
»letalonosilka«: črzsčpmpdočls
(zamik za 1 tipko v desno)
• izberemo enostavno besedo in
jo ločimo z redko uporabljenimi
znaki: npr. d#r(e)v=o
Splošno priporočilo je torej naslednje: Geslo naj bo zahtevno za
»napadalca«, a hkrati enostavno
za uporabnika. To, na prvi pogled
enostavno priporočilo, pa od uporabnika zahteva nekaj domišljije.
Jo premorete tudi vi?
Pripravil:
Primož KRALJ
Vodja informatike

Vozniki, ki opravljajo javne prevoze blaga ali potnikov z veljavnostjo kode 95 do 10.9.2011,
morajo v letu 2011 do preteka veljavnosti kode, opraviti 14-urno
redno usposabljanje za obnovitev temeljne kvalifikacije voznika
motornega vozila. Z ustreznim
dokazilom o opravljenem usposabljanju se bo koda podaljšala
do 10.9.2016.
Vozniki, ki opravljajo javne prevoze
blaga ali potnikov, z veljavnostjo
kode 95 do 10.9.2014, pa morajo
do preteka veljavnosti kode opraviti 35-urno redno usposabljanje.
Z dokazilom o opravljenem usposabljanju se bo koda podaljšala do
10.9.2019.
8. aprila 2011 je bilo v dvorani za
izobraževanje Gasilske brigade v
Kopru izvedeno drugo redno usposabljanje voznikov v cestnem prometu v obsegu 7 ur za obnovitev
temeljne kvalifikacije voznika motornega vozila. Usposabljanje je
tudi tokrat izvedla Presoja d.o.o. iz
Ljubljane, v sodelovanju s priznanimi predavatelji s področja varnosti
in prevozov v cestnem prometu.
Prvih 7 ur rednega usposabljanja je
potekalo v maju 2010.
V okviru rednega usposabljanja so
vozniki osvežili znanja, ki temeljijo na Katalogu znanj, potrebnih za
pridobitev temeljnih kvalifikacij in
izvajanje rednega usposabljanja,
določenih v Pravilniku o vsebini,
načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (UL
RS št. 103/2010), s poudarkom na
racionalni in varni vožnji, novostih
v predpisih s področja opravljanja
prevozov v cestnem prometu ter
zdravju in varnosti v cestnem prometu.

Predavatelji so še posebej izpostavili obvezno in priporočeno dokumentacijo v vozilu in opozorili voznike, kaj vse morajo preveriti pred
samo vožnjo. Glede na izredno
pomembnost tematike in napovedanih zakonodajnih sprememb na
tem področju, ki bodo pričele veljati
s 1. julijem 2011, ter predvidene visoke kazni ob neupoštevanju, tako
za voznike, kot za družbo, bodo vozniki prejeli še obvestilo s poudarki,
na kaj morajo biti pozorni.
V nadaljevanju je v pomoč voznikom podan kratek pregled bistvenih pojmov temeljne kvalifikacije
in rednega usposabljanja z roki za
obnovitev pridobljenih temeljnih
kvalifikacij.

podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali pa zanj delajo, ter vozniki
državljani tretjih držav, ki se želijo
zaposliti pri podjetju s sedežem v
Republiki Sloveniji in ki opravljajo
cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:
• vozila, za katera se zahteva
vozniško dovoljenje kategorij C1,
C1+E, C ali C+E
• vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1,
D1+E, D ali D+E,
• pridobiti temeljne kvalifikacije in
se redno usposabljati v skladu s
tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

izobraževanje

Redno usposabljanje voznikov
v cestnem prometu

S pojmom temeljna kvalifikacija torej opredeljujemo strokovno
usposobljenost voznikov.

Kaj so temeljne kvalifikacije?
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS št. 131/2006, popr.
5/07, 123/08 in 28/10) določa, da
morajo vsi vozniki, ki so državljani
držav ene od članic Skupnosti in

Kdaj pridobitev temeljnih
kvalifikacij ni potrebna?

imajo v Republiki Sloveniji običajno
prebivališče, vozniki, ki so državljani tretjih držav, če so zaposleni pri

• vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h
• vozil, ki jih uporabljajo slovenska

Pridobitev temeljnih kvalifikacij so
oproščeni vozniki:

13

izobraževanje

vojska, policija, civilna zaščita ali
gasilci
• vozil, na katerih se opravljajo
preizkusne (testne) vožnje za
tehnične izboljšave, popravila ali

•

•

•

Zaradi različnih načinov pridobitve
temeljne kvalifikacije so zakonsko
določeni roki, kdaj mora voznik prvič obnoviti temeljno kvalifikacijo,
naslednji:

Način pridobitve kvalifikacije

Kategorije

Rok za obnovitev

Vozniki, ki imajo pridobljeno NPK voznik/voznica do 10.9.2008
Vozniki, ki imajo pridobljeno NPK voznik/voznica do 10.9.2009

D1, D1+E, D in D+E
C1, C1+E, C in C+E
C1, C1+E, C in C+E

10.9.2013
10.9.2014
10.9.2011

Vozniki, ki so na dan 3.8.2001 opravljali delo voznika in niso
vpisani v evidenci zbornice

C1, C1+E, C in C+E

10.9.2011

Vozniki, ki so zaključili ustrezno srednje poklicno izobraževanje
in si pridobili poklic voznika od 29.12.2006

D1, D1+E, D in D+E
C1, C1+E, C in C+E

5 let od dneva zaključka
šolanja dalje

Vozniki, ki so bili vpisani v evidenci usposobljenih voznikov
GZS in OZS do 29.12.2006

•

vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v
uporabo
vozil, ki se uporabljajo v nujnih
primerih ali so namenjena za
reševalne akcije
vozil, ki se uporabljajo za učne
ure vožnje za osebe, ki želijo
pridobiti vozniško dovoljenje ali
spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju
vozil, ki prevažajo material in
opremo, ki ju voznik uporablja
pri svojem delu, če vožnja tega
vozila ni voznikova glavna dejavnost
vozil, ki se uporabljajo za lastne
in osebne potrebe

Je potrebno temeljno
kvalifikacijo obnavljati?
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usposabljanju v obsegu 7 ur voznik
prejme potrdilo o opravljenem delnem rednem usposabljanju voznikov, po zaključku 35-urnega tečaja
oziroma po koncu zadnjega izmed

Voznik, ki je pridobil temeljno kvalifikacijo, jo mora obnavljati z rednim usposabljanjem vsakih 5 let.
Redno usposabljanje obsega obvezno udeležbo na 35-urnem tečaju
(5 dni po 7 ur) pred potekom veljavnosti temeljne kvalifikacije. Redno
usposabljanje se lahko porazdeli
na 5 let in sicer tako, da se voznik
vsako leto udeleži 7-urnega tečaja.
Po vsakem opravljenem rednem

5 tečajev po 7 ur, pa pridobi dokazilo, ki potrjuje, da je opravil redno
usposabljanje v celoti. S tem dokazilom nato voznik na upravni enoti uredi vpis obnovljene temeljne
kvalifikacije v vozniško dovoljenje.

Kdaj mora voznik obnoviti
pridobljeno temeljno
kvalifikacijo?
Splošno pravilo je, da mora voznik
obnoviti pridobljeno temeljno kvalifikacijo vsakih 5 let pred potekom
veljavnosti.

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
Viri:
• Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS št. 131/2006, popr. 5/07,
123/08 in 28/10)
• Pravilnik o vsebini, načinu in
postopku pridobitve temeljne
kvalifikacije za voznike motornih
vozil v cestnem prometu (UL RS št.
103/2010)
• Spletne strani Presoje d.o.o. in
druge
• Gradivo za redno usposabljanje
voznikov v cestnem prometu

Med vožnjo po avtocesti voznike
preseneti nenadni ropot, ko pripeljejo v območje, kjer se nahajajo prečni žlebi na vozni površini.
Žlebi služijo hitrejšemu in kontroliranemu odtekanju meteorne vode
z vozišča, predvsem tam, kjer se
zaradi spremembe smeri vozišča,
spremeni prečni nagib. Pri vijačenju vozišča iz krivine v drugo nastane območje, ki nima prečnega
nagiba. Voda v tem območju zaostaja oziroma teče vzdolžno po
vozišču. Na plasti vode pnevmatike
pri večjih hitrostih izgubijo oprijem
z voziščem, nastane aquaplaning
oziroma splavanje. Drsečega vozila
ne moremo krmiliti, zavirati oziroma pospeševati, saj se obnaša kot
sani. Vozilo običajno ustavi odbojna ograja. Meritve so pokazale, da
žlebičenje zmanjša število nesreč
na območjih vijačenja vozišča tudi
do 80%.

Žlebičenje voznih površin je zelo
dobra rešitev, saj je postopek hiter
in ga lahko izvedemo na voziščih,
ki so že v uporabi. Žlebičenje je
ukrep na obrabnem asfaltu, ko na
območju, ki nima dovolj prečnega
padca napravimo z rezkanjem utore pod kotom 45° na smer vožnje
proti nižjemu robu vozišča. Utori
so širine 2 do 3 cm in so združeni v
pasove po 30 cm. Razdalja med posameznimi pasovi je 3 m, globina
rezkanja je 4 do 5 mm. Žlebičenje
vozišč je plod slovenskega razvoja
in je patentno zaščiten postopek.
Najboljša, vendar najdražja rešitev
za odvajanje vode iz voznih površin, je izdelava drenažnega asfalta.
Drenažni asfalt omogoča odtekanje vode v sami obrabni plasti asfalta, s tem tudi zmanjšuje pršenje
vodnih kapljic za vozilom. Drenažni asfalti so tudi manj hrupni, ker
votline v plasti absorbirajo zvok.

izobraževanje

Žlebicenje voznih površin

V letu 2010 smo skupaj z izvajalcem Asfalteks izvedli na slovenskih
AC žlebičenje na trinajstih lokacijah v sedmih dneh.
Pripravil:
Stojan NATLAČEN PENKO
Vodja oddelka za kakovost

Sistem vodenja kakovosti v 2011
V CPK d.d. je 21.3.2011 potekala
zunanja obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008.
Presojo so izvajali štirje presojevalci Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje po predhodno
dogovorjenem planu presoje. Bistvena ugotovitev zunanje presoje je bila, da ima družba CPK d.d.
vzpostavljen ustrezen sistem vodenja kakovosti, ki se izvaja, vzdržuje
in razvija po zahtevah standarda.
Notranje presoje se izvajajo in so
učinkovita podlaga za nenehno izboljševanje. Ugotovitve presoje je
bila tudi, da se vodstveni pregledi
redno izvajajo in dejansko predstavljajo orodje pri upravljanju s sistemom vodenja kakovosti.

Podana priporočila in uvedene
ukrepe na podlagi izvedenih zunanjih presoj v preteklem obdobju smo učinkovito realizirali.
Neskladnosti na presoji ni bilo
ugotovljenih. Prejeta priporočila
predstavljajo za nas priložnost za
izboljševanje učinkovitosti integriranega sistema vodenja kakovosti,
ki se nenehno izboljšuje in razvija.
Certifikat velja za naslednje triletno obdobje.
Certifikati v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, standard in veljavni dokumenti so
dostopni vsem zaposlenim na skupnem strežniku: Pravilniki – navodila – sklepi. Ker želimo sistem
vodenja kakovosti še bolj približati
vsem zaposlenim, vas vabimo, da

dokumente pregledate in s svojimi predlogi aktivno soustvarjate
njihove spremembe oziroma dopolnitve in tudi nove vsebine dokumentov. Sistem vodenja kakovosti bo na eni prihodnjih sej sveta
delavcev članom sveta delavcev in
izvršnemu odboru sindikata družbe CPK d.d. predstavil predstavnik
vodstva za kakovost, kar pomeni
še korak v razvoju sistema vodenja
kakovosti.
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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Zaposleni se predstavijo

Aleš Furlanič
Sem Aleš Furlanič, rojen leta 1980
v Kopru. Po končani osnovni šoli
sem šolanje nadaljeval na Srednji
pomorski šoli v Portorožu in sicer
v programu elektrotehnik elektronik. Ob študentskem delu v trgovinah na mejnem prehodu in
vodenju jadrnic na križarjenjih po
Jadranu (“skipperiranju”), sem nadaljeval študij na Ekonomsko poslovni fakulteti na Univerzi v Mariboru. V času študija sem bil zvest in
predan moji športni strasti, in sicer
jadranju.

ekonomist. V družinskem podjetju sem spoznal in ohranjal model
podjetništva, kateri se je v današnjih gospodarskih razmerah pokazal nedvomno kot zmagovit za
obstoj podjetja na dolgi rok. Veliko
zahvale za moje delovne izkušnje,
prizadevanja in doseganje rezultatov (ob odrekanjih seveda) gre nedvomno tudi moji družini, še posebej partnerki Mojci in hčerki Uli
.
Kot pravi mornar imam rad svoj pristan (družinski krog), ker pa sem po
duši športnik - torej tekmovalen in
ne morem brez adrenalina in tveganja, sem našel možnost za nov
korak naprej (izziv) v svoji karieri.
Tako sem se v maju 2011 pridružil
kolektivu CPK d.d., kjer pričakujejo
od mene vestno in odgovorno delo,
poštenost in predanost podjetju.
Prav v novih delovnih nalogah in
odgovornosti, ki mi je dodeljena,
sem našel izziv za izraz moje osebnosti, angažiranosti in motiviranosti za doseganje rezultatov. Moja
želja je predvsem sodelovati v kolektivu kot sodelavec, ki posluša,
razume, zna usmerjati in svetovati
ter vzpodbujati ljudi, da čim bolj
učinkovito in uspešno zadovoljimo
svoje stranke ter skupaj ustvarjamo dobre poslovne rezultate.
Pripravil:
Aleš Furlanič
Vodja nabave
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Moč timskega duha in trdega dela
v ekipi me je pripeljala leta 2006
v gradbeno podjetje Makro 5 gradnje d.o.o.. Priznati moram, da
sem v tem podjetju kalil svoje spretnosti in veščine ter skušal implementirati znanje kot diplomirani

Marinko Nikolić
S 1. decembrom 2010 se je zame
začelo novo poglavje v družbi CPK
d.d.. Z upokojitvijo Marije Bajec, se
je z izkazanim zaupanjem vame s
strani moje vodje in predsednika
upravnega odbora, ponudila prilo-

žnost, da napredujem na delovno
mesto strokovnega sodelavca za finančno in računovodsko področje.
To delovno mesto zame predstavlja
nov izziv in pridobitev veliko novih
znanj. Verjetno vas velika večina
ob besedi računovodstvo pomisli
na nekaj dolgočasnega, vendar je
to vse prej kot nezanimivo in enolično delo. Delo je zelo dinamično,
razgibano, polno nenehnih sprememb in dogodkov, katerim se je
treba posvetiti individualno.
Kot strokovni sodelavec skrbim za
pridobivanje finančnih sredstev za
poravnavanje obveznosti, prilagajanje spremembam zakonodaje, še
posebej na področju DDV-ja, izdelavo različnih analiz in planov…
V prostem času pa se poleg študija
posvečam boksu, s katerim se zelo
rad ukvarjam. Rad pa imam tudi
daljše sprehode s psom, tek…
Novo delovno mesto mi je dalo nov
zagon in veliko pozitivne energije
za delo.
Pripravil:
Marinko NIKOLIĆ
Strokovni sodelavec za finančno in
računovodsko področje

V družbi CPK d.d. sta se v mesecu
januarju zaposlila Anja Božič na delovnem mestu knjigovodja in Peter
Ferfila na delovnem mestu stroj-

nik. Na delovnem mestu strojnik
se je v mesecu februarju zaposlil še
Tomaž Mršnik in v mesecu marcu
Andrej Curk. V mesecu maju pa se

je na delovnem mestu vodja nabave zaposlil Aleš Furlanič.
Delovno razmerje z družbo je prekinil strokovni sodelavec za investicije in tehnologijo Denis Bele.
V mesecu marcu se je upokojil čuvaj Anton Može. Invalidsko pa se
je upokojil vodja PC Mehanizacije
Roman Rijavec.
Na dan 31.5.2011 je bilo v družbi
CPK d.d. 272 zaposlenih, od tega
34 žensk in 238 moških.
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Kadrovske novice

Pripravila:
Tanja LAZAR
Referentka za splošne zadeve

Otroci so naša prihodnost
Konec preteklega leta in v letošnjem letu beležimo porast
rojstev otrok naših zaposlenih,
predvsem prvorojenih.
Ivo ŠTOK iz PC Mehanizacija je postal prvič očka sinu Jakobu.
Matej BENČAN iz PC Kamnoloma
Razdrto ima prvorojenko Marušo.
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Isk cestit

Družina se je povečala Živojinu
DŽIMRIĆU iz PC Gradnje. Sinu Aleksu bo nagajala sestrica Ana.
Kristjan MUGERLI iz oddelka za
marketing je postal očka Davidu, ki
se je pridružil sestrici Zali.
Mojca SUŠNIK iz oddelka za pravno in organizacijsko področje je
postala mamica prvorojenemu sinku Maju.
Igor KRULČIČ pa nas je presenetil z
veselo novičko, da je postal očka kar
dvema sinovoma, Luki in Mateju.
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prometna varnost

Kaj prinašajo novi cestni zakoni?
Poslanci so po nujnem postopku
sprejeli sveženj zakonov o cestnem prometu, ki začnejo veljati
prihodnje leto.
Poslanci so sprejeli tri prometne
zakone - zakon o pravilih cestnega
prometa, zakon o cestah in zakon
o voznikih. Namesto enega bodo
po sprejetju svežnja varnost v cestnem prometu tako urejali štirje
zakoni. Že prejšnji teden je državni
zbor končal drugo branje zakonskih predlogov prometne zakonodaje in sprejel enega (zakon o motornih vozilih) od štirih zakonov.
Prometni zakoni so začeli veljati
1. aprila 2011, uporabljati pa jih
bodo začeli 1. julija.

Zakon o cestah
Zakon o cestah bo nadomestil
veljavni zakon o javnih cestah in
vnesel nekatere posodobitve, na
primer prepoved postavljanja elektronskih prikazovalnikov ob državnih cestah. Vsi obstoječi prikazovalniki bodo morali biti odstranjeni
v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Svetlobne vitrine ob državnih cestah pa se lahko po novem
postavljajo le zunaj vozišča državne ceste.

cioniranje voznikov, ki jih policija
zaloti pri prekrških, neposredno
povezanih s hujšimi posledicami
prometnih nesreč. Na drugi strani
pa se bodo znižale globe za prekrške, ki ne vplivajo bistveno na
varnost cestnega prometa. Novi
pogoji pridržanja bodo policistom
dali možnost lastne presoje, ali naj
prekrškarja pridržijo ali ne.

Zakon o pravilih cestnega
prometa
Zakon o pravilih cestnega prometa predvideva zlasti strožje sank-

Za alkoholiziranost, prekoračeno
hitrost in vožnjo v napačno smer
bodo kršilci po novem najstrožje
kaznovani - s takojšnjim odvzemom vozniškega dovoljenja.
Tako bo, če bo alkotest pokazal več
kot 1,10 grama na kilogram krvi, po
novem zakonu denarna kazen znašala 1.200 evrov, kar je 400 evrov
več kot po zdaj veljavni zakonodaji.
Voznik s tako visoko stopnjo alkohola v krvi bo dobil tudi 18 kazenskih točk in odvzeto mu bo vozniško dovoljenje.
Enake kazni kot v primeru alkoholiziranosti veljajo tudi v primeru
vožnje pod vplivom prepovedanih
substanc. Glede na staro zakonodajo je globa višja in po novem tudi
v tem primeru sledi takojšen odvzem dovoljenja.
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V primeru prekoračitve hitrosti v
naselju nad 50 km/h bo globa po
novem za 200 evrov višja, kazen
za odvzem dovoljenja pa ostaja
enaka. Močno pa so predlagatelji v
novem zakonu, ki bo tako kot pre-

vstvenem pregledu in programu
dodatnega usposabljanja za varno
vožnjo oz. udeležbo na rehabilitacijskih programih.
Posebna pozornost je v zakonu
namenjena tudi dvigu standardov
usposabljanja vseh, ki sodelujejo

Med strožje sankcioniranimi prekrški sta tudi pobeg s kraja nesreče in
odklonitev preizkusa alkoholiziranosti.

Zakon o motornih vozilih

V novem zakonu je med drugim
spremenjen tudi režim pridržanja voznikov. Pogoji za pridržanje
pri različnih kategorijah voznikov
bodo odslej izenačeni, policist pa se
bo lahko tudi odločil, da v določenih primerih pridržanja ne odredi.
Določbe o obvezni uporabi čelade
za za vse kolesarje so poslanci v
razpravi zavrnili in potrdili, da bo
obvezna uporabe čelade veljala le
za kolesarje do 14. leta starosti. Zakon pa prinaša tudi natančno opredelitev pristojnosti občinskega redarstva, uvedbo odložitve izvršitve
prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja ter razširitev inštituta
začasnega zasega motornega vozila na druge hujše kršitve cestnega
prometa.

Teoretično usposabljanje v šolah
vožnje se s sedanjih 40 znižuje na
20 ur, novi zakon pa daje tudi možnost izbrisa kazenskih točk osebam, ki se udeležujejo programa
vadbe varne vožnje ali enega izmed rehabilitacijskih programov.

pri usposabljanju kandidatov za
voznike. Po novem zakonu vsebine prometne vzgoje za varno udeležbo v cestnem prometu izvajajo
civilna družba in organizacije, ki
se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi za področje varnosti
cestnega prometa, zlasti v sodelovanju z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Še zadnji izmed svežnja prometnih
zakonov pa je Zakon o motornih
vozilih, ki bo dajal pravno podlago
za podrobnejšo pravno ureditev
vseh tehničnih zahtev za vozila v
cestnem prometu, kot tudi za traktorje v opravljanju kmetijskih in
gozdarskih del. Zakon med drugim
predpisuje tudi obvezno odjavo vozila pri spremembi lastništva.

prometna varnost

ostali trije iz prometnega svežnja
začeli veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa ga bodo začeli 1. julija, poostrili kaznovanje za vožnjo v napačno smer, s sedanjih 300 evrov in
5 kazenskih točk, se sankcioniranje
zaostruje na 1.200 evrov in takojšen odvzem dovoljenja.

Vsekakor vsem voznikom priporočam upoštevanje prometnih predpisov.
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
Vir: RTV Slovenija

Zakon o voznikih
Zakon o voznikih se osredotoča
predvsem na vzgojo in usposabljanje udeležencev v prometu, resocializacijo povratnikov prometnih
kršitev in prenovo področnih kontrolnih zdravstvenih pregledov.
Za kršitelje, ki jim je bil izrečen
ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, določa obvezno udeležbo na kontrolnem zdra-
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zdravje

SPANJE - koliko ga potrebujemo?
ni. Na splošno pa lahko rečemo,
da je spanje stanje zmanjšanega
ali odsotnega zavedanja okolice, ki
ga lahko prekinejo različni zunanji
dražljaji (npr. hrup, svetloba, dotik
itd.) in ki ga lahko opišemo z značilnimi zunanjimi in notranjimi znaki.

Spanje – zunanji znaki

Ste se kdaj vprašali, zakaj spimo?
Zakaj moramo spati? Zakaj nas
po določenem času začne »kriviti na vseh koncih«, z zehanjem
začnemo oponašati nilske konje
in si želimo le še primerno mehke
vodoravne površine, kamor bi se
za naslednjih nekaj ur zgrudili v
skoraj nezavestno stanje? Zakaj
je spanec tako obupno nujen, da
lahko v skrajnem primeru zaspimo celo za volanom, med vožnjo?
Spanje je stvar, ki jo počnemo vsi,
tudi vse višje razvite živali (plazilci, ptiči, sesalci). In prav pri živalih
je zadeva še toliko bolj zanimiva;
s spanjem živali postanejo lahek
plen za druge živali, če tudi te ne bi
veselo smrčale v bližnjem grmovju
oziroma jih ne bi varovala noč. Seveda tudi noč ne zagotavlja varnosti, obstajajo nočne roparice, kar
pa očitno ni dovolj močan razlog,
da bi narava ukinila spanje in ga
označila kot »neprimerno, nezaželeno in škodljivo«.

Kaj je spanje?
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Intenzivnost - aktivnost številnih
telesnih procesov se čez dan spreminja. Pravimo, da potekajo v t.i.

cirkadianem ritmu. Po domače povedano je cirkadiani ritem notranja
telesna ura, ki upravlja z biološkimi
procesi v 24 urnih ciklih. V telesu
več kot 100 procesov poteka v cir-

kadianem ritmu, med katere se
npr. uvrščajo ciklično spreminjanje
telesne temperature, izločanje nekaterih hormonov, spreminjanje
krvnega tlaka itd. Med najbolj očitne cirkadiane ritme pa spada izmenjevanje budnosti in spanja.
Natančnih odgovorov na to, kaj je
spanje in čemu služi, zaenkrat še

Ko vidimo človeka, običajno lahko
takoj povemo, ali spi ali ne. To sklepamo iz zunanjih znakov, ki pa so
zelo podobni znakom nezavesti ali
omedlevice. Zato se včasih spanje
laično primerja z nezavestjo. To je
seveda napačno; zelo pomembna
razlika med spanjem in nezavestjo
je, da lahko spečega človeka zbudimo.

Kakšni so torej znaki spanja?
• zaprte oči;
• če je le mogoče, ležeč položaj;
• večinoma počasno, ritmično
dihanje;
• občasno spreminjanje položaja
telesa in
• na videz popolna sproščenost
telesa.

Faze spanja

Veliko natančnejša metoda od
spremljanja zunanjih znakov za
določanje in analizo spanja je spremljanje možganskih valov prek
elektroencefalograma (EEG). Preprosto povedano je EEG zapis skupne električne aktivnosti milijonov
živčnih celic v možganih. Ta zapis
se dobi tako, da se na tipična mesta zgornjega dela glave položi elektrode za spremljanje možganskih
valov, ki so nato ojačani in izpisani
na papir.

Spanje običajno poteka v petih fazah (faza 1, 2, 3, 4 in REM faza). Pri
normalnem vzorcu spanja si te faze
sledijo ena za drugo, vse skupaj pa
predstavljajo en cikel, ki se z različnimi dolžinami posameznih faz
ponovi 3 do 5-krat na noč.

Poznamo 5 značilnih EEG valov:
beta, alfa, teta, delta in gama.

Pri odraslem človeku je od skupne dolžine spanja faze 2 približno
50%, REM faze od 15% do 20%,
preostali čas pa zastopajo faze 1, 3
in 4. Čez noč se dolžina posamezne
REM faze podaljšuje na račun ostalih faz, traja pa od 5 do 30 minut.
Dojenčki približno polovico časa
prespijo v REM fazi, nedonošenčki
pa celo do 80%.
Faza 1 je t.i. faza rahlega spanca, za
katerega so značilni možganski va-

lovi z visoko amplitudo, ki občasno
prekinjajo alfa valove. V tej fazi se
izmenjujeta stanji budnosti in spanja, zmanjša se mišična aktivnost
in upočasni gibanje očesnih zrkel.
Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo občutki padanja, ki izzovejo
nenadne mišične trzljaje.

zdravje

Spanje – notranji znaki

V fazi 2, za katero so značilni teta
možganski valovi, se upočasni utripanje srca, zniža se telesna temperatura in obmirujejo očesna zrkla.
V fazi 3 se pojavijo delta možganski
valovi, ki jih občasno prekinjajo izbruhi nekoliko hitrejših valov. Ti izbruhi v fazi 4 popolnoma izginejo.
Fazama 3 in 4 skupaj pravimo tudi
faza globokega spanca. V tej fazi ni
gibanja očes in nobene mišične aktivnosti. Osebo v globokem spancu
je zelo težko zbuditi, če pa se to
zgodi, je ta oseba običajno še nekaj
minut povsem dezorientirana in
omotična.
Za globokim spancem nastopi
REM faza. V tej fazi možgani oddajajo enake valove kot v budnem
stanju; zaradi tega se spanje v tej
fazi imenuje tudi paradoksno spa-

Alfa, beta in gama valovi so povezani z budnim stanjem. Gama valovi so običajno posledica močne
mentalne aktivnosti, npr. reševanja težkih problemov, intenzivnega učenja, preplaha itd. Beta valovi
se navezujejo na normalno dnevno
aktivnost, alfa valovi pa na mirovanje oziroma počitek, lahko pa tudi
že na rahel spanec.
Ostali valovi, torej teta in delta, so
značilni za spanje in nekatera druga stanja (hipnoza, trans, sanjarjenje, ipd.) ter določene poškodbe
možganov.
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nje. REM je kratica za Rapid Eye
Movement – ang. hitro premikanje
oči, kar je ena glavnih oz. najbolj
splošno znanih značilnosti te faze
spanja. Poleg tega pride tudi do
povišanja frekvence srčnega utripa, dviga krvnega tlaka, hitrejšega,
nepravilnega in plitvejšega dihanja, začasne popolne mišične pa-

Zakaj spimo?
Dokončnega odgovora na to vprašanje še ni, obstaja pa več teorij o
tem, zakaj je spanje pomembno
in kakšne so njegove funkcije. Rezultati raziskav na to temo kažejo,
da je spanje nujno za ohranjanje
zdravja. Večina dosedanjih infor-

in arhiviranju spominov. Dokazano je, da pomanjkanje spanja
zmanjšuje sposobnost koncentracije in pomnenja.
• Ena od teorij pravi, da je spanje
namenjeno zaščiti in ohranitvi
organizma. Organizmi za hranjenje in ostale osnovne potrebe ne
potrebujejo 24 ur dnevno, zato
se zdi smiselno, da se preostanek časa ne izpostavljajo nevarnostim (npr. močnejšim organizmom, ki jih je popadla lakota),
pač pa se – ob najbolj varnem
času glede na njihovo okolje – v
varnem kotičku prepustijo spancu. Zaradi dejstva, da sta fazi
globokega in REM spanca zaradi
svojih značilnosti že v osnovi za
organizem »nevarni« stanji, ima
ta teorija veliko nasprotnikov.
Tako kot pri teorijah o staranju se
vsaj del odgovora na vprašanje, zakaj je spanje pomembno, skriva v
vsem zgoraj naštetem. Dejstvo je,
da če ne spimo dovolj, slabše funkcioniramo, se slabše počutimo,
težje skoncentriramo in zapomnimo stvari. A koliko spanja je dovolj?
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ralize, nesposobnosti uravnavanja
telesne temperature, pri moških
do erekcije in pri ženskah do povečanja klitorisa. V REM fazi sanjamo.
Faze 3, 4 in REM so homeostatično
uravnavane, kar pomeni, da se primanjkljaji nadomeščajo na račun
faz 1 in 2. Primer 1: če osebo zbudimo sredi REM faze, bo ta oseba,
ko bo zopet zaspala, zdrsnila naravnost nazaj v REM fazo. Primer
2: daljša odtegnitev spanja (oz. podaljšanje budnosti) povzroča podaljšanje globokega in REM spanca pri naslednjem spanju. Iz tega
strokovnjaki sklepajo, da sta fazi
globokega in REM spanca ključnega pomena za ves proces spanja in
njegove funkcije.

macij o možnih funkcijah spanja
bazira na raziskavah, ki so se ukvarjale z učinki pomanjkanja spanja.
Te raziskave se osredotočajo na
imunološke in fiziološke posledice pomanjkanja spanja in kažejo,
da ima spanje pomembno vlogo
pri ohranjanju normalnih telesnih
funkcij.
• Spanje naj bi omogočalo rast in
obnovo telesnih tkiv. V fazi globokega spanca se poveča izločanje rastnega hormona in snovi,
ki so pomembne za delovanje
imunskega sistema, kar spremeni / izboljša telesno odpornost.
• Spanje naj bi imelo pomembno
vlogo pri učenju ter organizaciji

Koliko spanja potrebujemo?
V povprečju odrasli potrebujemo
od 7 do 9 ur spanja. Številne raziskave so pokazale, da v povprečju
manj kot 8 ur spanja že negativno

Ker budnost in spanje uravnavajo
različni podsistemi živčnega in hormonskega sistema, lahko hrana,
zdravila in razni dražlaji iz okolja, ki
vplivajo na te podsisteme, vplivajo
tudi na spanje.

vpliva na sposobnost koncentracije
in pomnenja. Seveda pri posameznikih lahko prihaja do velikih odstopanj, predvsem navzdol. Znani
so primeri ljudi, ki imajo za normalno funkcioniranje dovolj že 4 do 5
ur spanja dnevno.
Otroci potrebujejo več spanja kot
odrasli. Dojenčki naj bi spali okrog
16 ur, otroci stari od 3 do 5 let 11
do 13 ur, otroci od 6 do 12 let pa 8
do 10 ur dnevno. Primerna količina
spanja je eden od pogojev za optimalno rast in razvoj.
Mišljenje, da starejši ljudje potrebujejo manj spanja, je napačno, res
pa je, da običajno spijo manj. To je
posledica zmanjšane sposobnosti
daljšega spanja, težjega prehoda v
fazo globokega spanca, velikokrat
pa tudi raznih bolezenskih stanj,
ki neposredno ali posredno (npr.
zdravila) vplivajo na spanje.
Kot zanimivost pa še količine spanja nekaterih živali:

žival

rjavi netopir
piton
tiger
veverica
podlasica
zlati hrček
lev
podgana
mačka
miš
zajec
jaguar
raca
pes
šimpanz
pujs
koza
krava
azijski slon
ovca
afriški slon
osel
konj
žirafa

ur spanja
dnevno

19.9
18
15.8
14.9
14.5
14.3
13.5
12.6
12.1
12.1
11.4
10.8
10.8
10.6
9.7
7.8
5.3
3.9
3.9
3.8
3.3
3.1
2.9
1.9

zdravje

Negativni vplivi na spanje

• Alkohol lahko pomaga zaspati,
vendar tudi zmanjšuje količino
globokega in REM spanca.
• Antidepresivi krajšajo REM fazo.
• Uspavala, ki so trenutno v uporabi, ne omogočajo kvalitetnega
spanca, saj podobno kot antidepresivi motijo REM fazo. Z
novim zdravilom, Orexin-RA-1,
ki je zaenkrat še v fazi testiranja, naj bi bila ta pomanjkljivost
odpravljena.
• Cigarete oziroma nikotin lahko
zmanjšujejo količino globokega
in REM spanca. Hudi kadilci se
lahko zbujajo tudi zaradi padca
količine nikotina v telesu.
• Stimulansi (npr. kofein) stimulirajo določene predele možganov in tako otežujejo prehod v
spanje in globje faze spanja.
• Prepoln želodec ali lakota otežujeta prehod v globje faze spanja,
včasih tudi v samo spanje.
• Zaradi zmanjšane sposobnosti
uravnavanja telesne temperature v REM fazi lahko previsoka
ali prenizka temperatura okolja
onemogoča normalno spanje
oziroma moti REM fazo.
No, pa lahko noč!
Pripravila:
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
vir: Teorija spanja, www.cenim.se
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Družinske vrednote danes
15. maj je mednarodni dan družin
že od leta 1993, ko je Generalna
skupščina Združenih narodov ta
dan razglasila za dan, namenjen
družinam.
Letos poteka ta dan pod geslom
Vpliv migracij na družine po vsem
svetu. Kot je v svoji poslanici ob tem
dnevu zapisal dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družine in socialne zadeve, spremembe skozi zgodovinska obdobja zahtevajo prilagoditve
zakonodaje, zato so na ministrstvu
pripravili Družinski zakonik, katerega namen je varovanje pravic in
ohranjanje koristi otrok ter družin
v spremenjenih družbenih okoliščinah. Z zakonikom želijo doseči,
da bi družina v Sloveniji ostala ena
izmed najpomembnejših vrednot,
ne glede na to, v kakšni obliki družine živijo.
Napovedane spremembe družinske zakonodaje so razdelile slovensko javnost, ki opozarja na nesoglasja o tem, kaj je prav oziroma
dobro, in kaj narobe oziroma slabo.
Dopolnilo glede registracije zunajzakonskih skupnosti - po katerem
bi to bila življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta voljo po
skupnem življenju s podpisom izrazila pred državnim organom oz.
se jima v tej zvezi rodi otrok, je
sprožilo burne odzive in ostre kritike. Predlog družinskega zakonika
predvideva številne spremembe
družinskega prava, osnovni cilj pa
je varovanje otrokovih pravic in izboljšanje položaja otrok.
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Avtor knjige, ki vam jo predstavljam, je danski družinski terapevt,
predavatelj in eden izmed vodilnih
avtorjev del o vzgoji otrok, Jesper
Juul. Zasnoval je tudi projekt Familylab International, mednarodno
organizacijo, ki družinam ponuja

podporo, svetovanje in pomoč pri
razvoju starševske vloge in oblikovanju družine prihodnosti. Več o
slovenskem Familylabu lahko poiščete na:www.familylab.si

Spremembe prinašajo
negotovost
V času sprememb in negotovosti na večih področjih življenja in
dela vedno pogosteje poudarjamo
pomen družine in družinskih vrednot. Spreminja se vloga družine,
spreminjajo pa se tudi odnosi med
družinskimi člani. Družina, kakršno
smo poznali stoletja, ko so prevla-

dovali tradicionalni vzorci s togo
hierarhično razdelitvijo vlog, je
preživela. Danes zakonska in partnerska zveza nista več družbena
ali moralna nujnost, temveč osebna, čustvena izbira. Družina ni več
sestavljena le iz očeta, mame in
otroka, pojavljajo se nove oblike
družin, s katerimi prej nismo imeli
izkušenj: enostarševske, t.i. sestavljene družine s tvojimi, mojimi
in najinimi otroki, ločena mama
ali oče, ki občasno živita s svojimi
otroki in druge.
Stare vrednote patriarhalne družine niso več sprejemljive. Nekoč
razmeroma jasne predstave glede sistema vrednot, so zamenjala
pravila trga, ki praviloma postavljajo družinske vrednote v ozadje.
Vsesplošno uporabnih in veljavnih
vzorcev za partnerstvo in vzgojo
otrok ni več, svoja pravila si mora
postaviti vsaka družina sama. Čeprav negotovost pri teh vprašanjih
ni značilna le za današnjo generacijo staršev, pa je zanje ta naloga
precej bolj zapletena. Za starše, ki

Temeljne vrednote
Ali v današnji družini in sodobni
demokratični družbi sploh potrebujemo jasne vrednote? Vsekakor,
zatrjuje avtor in poudarja, da se pri
vzgoji in odnosih s partnerjem lahko opiramo na vrednote, ki omogočajo razvoj osebno in družbeno
odgovornih posameznikov. Toda
kaj sploh so vrednote? To so tista
stališča, ideje, misli, ki jim pripisujemo velik pomen in ki bistveno
zaznamujejo naša vsakodnevna
ravnanja in razmišljanja.
Avtor je izpostavil pet temeljnih
vrednot, ki so uporabne tako za
klasično jedrno družino, kot tudi za
novejše oblike družine:
• vzpostavljanje enakovrednosti
dostojanstva med družinskimi
člani,
• upoštevanje in skrb za integriteto vseh družinskih članov,
• avtentičnost in sposobnost, da
se avtentično izrazimo,
• prevzemanje osebne in družbene odgovornosti,
• interakcija in skupnost.

aktualno

morajo svojim najstnikom razložiti, zakaj npr. ne odobravajo tetoviranja, je sklicevanje na to, da
se tega pač ne počne, da je lahko
zdravju škodljivo ipd., običajno že
vnaprej obsojeno na neuspeh, saj
bodo otroci kmalu našli podobne
primere pri sovrstnikih. Ne moremo se več sklicevati na zavezujoče
družbene vrednote, temveč zgolj
na tiste, ki prihajajo iz nas samih.
Otrok, ki se bo najlažje uprl neželenemu vedenju ali skušnjavi, bo
to storil iz lastnega prepričanja, ki
izhaja iz družinskega pojmovanja
vrednot. Zato razmislimo, kakšne
(družinske) vrednote jim posredujemo, predvsem z lastnim vzgledom.

Na poti od starih k novim
vrednotam

Kakšna je torej družina
tretjega tisočletja?

Kvalitete, ki bi jih starši morali imeti pri svoji vodstveni vlogi, da bi
otrokom omogočili optimalne možnosti za razvoj, se danes razlikujejo od tistih, na katere so prisegale
pretekle generacije.

Predvsem družina, v kateri se vsak
zaveda svoje vloge in je zanjo tudi
pripravljen sprejeti odgovornost.
Družina, v kateri smo čim bolj avtentični in v kateri spodbujamo
drug drugega pri iskanju resničnega jaza. To je družina, v kateri si
vsak upa izraziti svoje želje in v kateri si vsak upa tudi reči ne brez slabe vesti. Družina, v kateri se starši
zavedajo, da so oni odgovorni za
vzdušje, razpoloženje in kakovost
odnosov v družini in niti pomislijo ne na to, da bi vodstveno vlogo
prenesli na otroke in sebe degradirali v služabnike, ki so jim lastne
potrebe, vrednote in meje povsem
tuje. Vodstvo pomeni proces vzajemnega in kontinuiranega učenja
in poteka skupaj s tistimi, ki jih moramo voditi. Ključ je v tem, da ozavestimo svoje vrednote in cilje ter
v skladu z njimi uresničujemo tudi
svojo vodstveno vlogo.

NEKOČ

DANES

igra vlog
avtoritarnost
nadzor
opomin / kazen
kritika / hvala
moč

avtentičnost
osebna avtoriteta
zanimanje
dialog / dogovor
priznanje
vključevanje

V mnogih družinah srečujemo
kombinacijo starih in novih kvalitet. Najprej se poskušajo opreti na
nove kvalitete, poskušajo zlepa, če
to ne uspe ali če jih otrok s svojim
vedenjem vznemiri, postanejo negotovi in posežejo po starih receptih. Nobena skrajnost ni dobra, niti
avtoritarna niti permisivna vzgoja,
mora pa temeljiti na istih vrednotah, kot to velja za odnose med odraslimi. Poiskati je treba tretjo pot.

Družina na pragu tretjega tisočletja je družina, v kateri vsakdo
izmed njenih članov čuti, da je

25

aktualno

jo se v procesu razvoja osebnosti in
prepoznavanja lastne identitete v
obdobju od zgodnjega otroštva do
adolescence, čeprav se spreminjajo tudi še kasneje (Musek, 2000).
Pomembno je, da vrednote poznamo, doživimo in jih izpostavimo
kot orientacijske točke, ki nam pri
številnih dilemah in na mnogih razpotjih pomagajo k ustreznim, dobrim odločitvam. Zato uresničujmo svoje vrednote skupaj s tistimi,
ki bi jim želeli nekaj pomeniti. Več
pogovorov in pozornosti namenimo svojim otrokom in ljudem, ki so
nam blizu in ne zamudimo trenutkov, ki so nenadomestljivi in jih nikoli ne bomo mogli priklicati nazaj,
pa čeprav bi si še tako želeli.
Želim vam prijetno branje knjige, ki
nam daje priložnost za razmišljanje
o družinskih vrednotah in tistem,
kar je pomembno in vredno truda.
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

Viri in literatura:
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vreden za skupnost, v kateri živi.
Namesto igre vlog naj spregovori
avtentičnost, namesto avtoritarnosti osebna avtoriteta, namesto
nadzora iskreno zanimanje, namesto opomina in kazni dialog in
dogovor, namesto kritike in hvale
odkrito priznanje, namesto argumenta moči vključevanje vseh članov v družinske odločitve.

Zaključne misli
Vrednote so življenjski cilji, smernice, ideje in etična vodila, s pomočjo
katerih ocenjujemo sebe in okolje,
v katerem živimo. So vitalnega pomena, saj usmerjajo naša ravnanja
in vedenja, življenju dajejo smisel in
vrednost ter nam nudijo oporo pri
izbiri življenjskega sloga. Oblikuje-

• Juul, J. (2009). Družinske vrednote.
Radovljica: Didakta.
• Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.
• Musek, J. (2000). Nova psihološka
teorija vrednot. Ljubljana: Inštitut
za psihologijo osebnosti & Educy.
• Pogačnik, V. (1986). Jaz, struktura
osebnosti in vrednote. Anthropos.
• Ule, M. in Miheljak, V. (1993b). Prihodnost mladine. Ljubljana: DZS.
• www.family-lab.com
• www.familylab.si

Minilo je kar nekaj časa od zadnjega oglašanja kolesarske ekipe CPK,
vseeno pa smo, tisti najbolj vztrajni, kar pridno vrteli pedala. Prva
kolesarska preizkušnja je bila že 8.
maja v Podgorju, kjer je ŠKD »Modras« organiziral sedaj že tradicionalno mednarodno kolesarsko preizkušnjo od Podgorja preko Vodic,
Dan, Bresta, nazaj skozi Rakitovec,
Zazid, Črnotiče do izhodišča v Podgorju. Vsako leto se tisti najbolj
vneti pomerijo na »zaključni etapi«, od Črnotič do Podgorja. Kot je
že kar v navadi, se je od ekipe CPK
d.d. najbolje odrezal naš Dejan.
Bliža se znameniti kolesarski maraton Franja. Vsak, ki se ga hoče ude-

ležiti se mora vsaj malo pripraviti,
saj je potrebno prekolesariti 156
km. Svojo pripravljenost smo tisti
najbolj vneti (Valter, Dejan, Milan,
Gregor, Bogdan, Branko) preizkusili v soboto 4. junija in se udeležili letos že 16. Maratona češenj, ki
poteka od Ljubljane v Dobrovo v
goriških Brdih. Za ta podvig smo
seveda potrebovali pomoč, saj je
bilo treba kolesarje in kolesa pripeljati v Ljubljano na start in seveda pripeljati iz Brd nazaj domov.
Pomoč, ki smo jo bili že velikokrat
deležni, smo dobili tudi tokrat, saj
nam je vodstvo CPK d.d. za to priložnost odobrilo uporabo vozila.
Doživetje je bilo enkratno. Približno 1600 kolesarjev nas je v dokaj
strnjeni koloni ob 8.30 odbrzelo iz
oblačne Ljubljane. Ko smo premagali prvo resnejšo oviro, to je vzpon
iz Črnega Vrha proti Colu, so se
oblaki umaknili. V sončno Ajdovščino smo prispeli okrog 11. ure, kjer
smo imeli postanek za malico, nato
pa še vedno v sončnem in toplem
vremenu nadaljevali pot.

Navdušeni navijači so nas spremljali skozi celotno traso. V Solkanu smo med navdušenci opazili
celo našega direktorja marketinga,
g. Mugerlija, tudi bivšega profesionalnega kolesarja. Čez znameniti
Solkanski most smo se vneto pognali in vsak po svojih zmožnostih
premagali Sabotin. Bližali smo se
cilju, ob cesti je bilo poleg navdušenih navijačev tudi veliko število
prodajalk češenj. Čakal nas je še
zadnji vzpon skozi Kojsko, nato
pa smo se v strnjeni koloni pripeljali na cilj v Dobrovo, kjer nas je
pozdravila navdušena množica
obiskovalcev. Vsak od nas je prejel
spominsko medaljo in seveda steklenico briškega vina.

šport in prosti cas

Naši kolesarji

Občutki ob povratku domov so bili
enkratni, spotoma smo si nakupili
slastnih češenj, ki so jih ponujale
fletne in prijazne Brike.
Pripravil:
Branko DUJMOVIČ
Skladiščnik centralnega skladišča
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šport in prosti cas

Cicarija 2011
Četrti mednarodni kolesarski
maraton Čičarija 2011
ŠKD Modras je že četrtič zapored
uspešno izpeljalo mednarodni rekreativni kolesarski maraton Čičarija.

je makadamski del poti proti Črnotičam, kjer so jih pričakali gostoljubni domačini. Na zadnjem delu
poti od Črnotič do cilja v Podgorju
so Modrasovci pripravili leteči start
in najbolj vztrajni kolesarji so si dali
duška.

Organizatorji se zahvaljujemo vsem
udeležencem in se veselimo ponovnega snidenja na kolesarskem
maratonu Čičarija 2012. Zanimivo
je, ko mednarodne poti prekrižata
ŽUJA IN LAŠKO brez politike.
Letošnja udeležba je bila nad pričakovanji in sicer se je maratona
udeležilo rekordnih 195 kolesarjev
iz Slovenije, sosednje Italije in Hrvaške. 52 kilometrsko progo so kolesarji v zmernem tempu prevozili
po obeh straneh slovensko-hrvaške meje.

Po vrnitvi je kolesarje pričakalo
okrepčilo in zaključna prireditev,
kjer so bili podeljeni pokali ter
praktične in šaljive nagrade. Glavna nagrada je bil LCD televizor.
Letos je, kljub visoki udeležbi, bila
nekoliko manj člansko udeležena
ekipa CPK d.d., vendar je bila prisotna družba toliko bolj prijetna in
živa… prava družba.

Kolesarji so se v prijetnem glasbenem spremstvu podali čez vas
Podgorje in v strnjeni koloni prečkali mejni prehod Podgorje in nadaljevali pot proti Jelovicam, kjer
je sledil prvi postanek. Nato so
pot nadaljevali po razgibani trasi
z vzponi in spusti mimo vasi Vodic
in Dan, v Brestu pa so si privoščili
daljši postanek.
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V Slovenijo so se vrnili prek mejnega prehoda Rakitovec, skozi
vas Rakitovec in Zazid, kjer so jim
krajani pripravili okrepčilo. Sledil

Lep športni pozdrav, dragi CPK-jevci.
Pripravil:
Klavdijo ČENDAK
Zidar

Petdeset je v marsičem magična
številka. Magična je za zakonce,
ki dočakajo petdeseto obletnico
poroke, pa tudi za abrahamovce,
torej petdesetletnike in petdesetletnice.
Ti naj bi imeli po besedah znanke,
ki je že nekaj mesecev petdesetletnica, v življenju najmanj eno prednost. Sicer naj bi še vse zmogli,
vendar imajo zaradi spoštljive starosti že možnost, da se nanjo, če je
potrebno, izgovorijo.

Praznovanje Abrahama
Za tistega, ki praznuje 50. rojstni
dan, pravimo tudi, da na ta dan
sreča ali praznuje Abrahama. Kdo
je bil Abraham? Abraham je opisan
v Sv. pismu Stare zaveze in velja za
pomembno osebo v judovstvu, krščanstvu in islamu. V življenju je bil
velikokrat preizkušan, obenem pa
je bil človek globoke vere, zvestobe in zaupanja. Živel je skromno,
zdravo in pošteno ter doživel visoko starost. Prvotno se je imenoval
Abram, kar pomeni Vzvišeni oče.
Verjetno je živel okoli leta 2000 ali
1500 pr. n. št. Prav njegova življenjska drža naj bi nakazovala vsebino
in izkušenost življenja petdesetletnikov. Od tu se je uveljavil izraz
abrahamovec.
Ime Abraham je hebrejskega izvora, po katoliškem koledarju pa
goduje 9. oktobra. To ime je pri
nas zelo redko, v nekaterih drugih krščanskih državah je nekoliko
pogostejše (znan nosilec imena je

Abraham Lincoln), zelo pogosto pa
je v muslimanskih deželah v arabski različici Ibrahim.
Srečanje z Abrahamom vzbuja v
nas tesnobo. To srečanje pomeni
nekakšno življenjsko prelomnico,
ki nam po mnenju mnogih pravi,
da je za nas večine lepega konec in
da bo od zdaj naprej šlo bolj navzdol, tako glede zdravja, ljubezni,
življenjske energije kot tudi finančnega stanja. To je čas, ko se ozremo nazaj in ocenimo opravljeno,
pa tudi čas, ko pogledamo naprej
in si zastavimo cilje, kaj vse še moramo narediti.

50 let - pol stoletja
Kaj takega pa pomeni petdeseti rojstni dan? Še vedno smo ista
osebnost, še vedno lahko nekoga
ljubimo, smo z nekom prijatelji, se
veselimo v prijetni družbi, uživamo
v takšnih in drugačnih življenjskih
radostih, se še izobražujemo, delamo, ustvarjamo, uresničujemo
nove ideje, smo aktivni na vseh
področjih……., skratka, vse je enako kot pred tem dnem. Dolgoletne
izkušnje nam omogočajo modrost,
potrpežljivost in celo globlje poznavanje in doživljanje vsega, kar
nam prinaša srečo in zadovoljstvo.
Sposobni smo veliko več dajati in
veliko bolj ceniti tisto, kar sprejemamo od drugih. Delamo, vzamemo pa si tudi čas za počitek in
sprostitev. Zato je življenje po petdesetem letu lahko še boljše, lepše,
srečnejše, pristnejše.
Današnja generacija petdesetletnikov spreminja stereotipe o starosti
in prav ta generacija bo povzročila
večino sprememb v tem obdobju.
Pojmovanje, da je človek pri 50 letih star, je že zdavnaj preživelo. Še
nobena generacija do zdaj ni tako
skrbela za svojo fizično in mental-

no kondicijo. Uspelo ji je ohraniti
vitalnost in življenjsko energijo.
To obdobje se velikokrat prekriva
z odhodom otrok od doma, ki se
dokončno osamosvajajo in partnerja imata kar naenkrat na voljo
veliko prostega časa, ki sta ga prej
namenjala otrokom. Za nekatere
je prav to čas za soočenje s kakovostjo lastnega partnerstva. Nekateri
takrat ugotovijo, da imajo dobro
partnerstvo in si ga želijo negovati, da bo tako tudi ostalo. Drugi pa
se soočijo s partnerjem, ki je zanje
nenadoma postal tujec, zato bodo
morali partnerstvo obuditi. Mnogi
so že babice in dedki in uživajo v
novih vlogah.

zanimivosti

Petdeseta so najlepša leta ...

Običajno v teh letih pravimo, da
smo toliko stari, kot se počutimo
in si po tihem želimo, da tako tudi
izgledamo. Ne glede na to, kako
smo videti, pa življenje in delo večine potrjujeta, da so petdeseta leta
najlepša leta in da zagotovo še nismo rekli zadnje besede.
V letu 2011 je v CPK d.d. 9 zaposlenih že ali še bo praznovalo petdesetletnico.
Na zdravje vsem petdesetletnicam
in petdesetletnikom!
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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Zgodovina ceste
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Pred časom sem zasledila zelo zanimiv prispevek o zgodovini ceste.
Ker je cesta del našega vsakdana,
se mi zdi pomembno, da jo spoznamo tudi skozi njeno zgodovino.

melje iz drobljenega kamna. Tako
so ceste ostale suhe, saj je voda
odtekla iz drobljenca in ni postala
blato v glinenih tleh. Na bolj uporabljenih poteh so bile še dodatne

Začetki gradnje cestnega omrežja
segajo daleč nazaj. Že v zbirki predpisov Lex duodecim tabularum (zakon dvanajstih plošč), ki so jo izdali
leta 450 pr. n. št., zasledimo nekaj
določil o cestah. Rimljanom so bili
vzorniki pri gradnji cest Etruščani
in Latini, ki so že spretno gradili
umetne ceste. Oba naroda sta namreč živela v živahnih trgovskih
stikih z Grki, Feničani in Kartažani
na jugu Apeninskega polotoka, pa
tudi z raznimi ilirskimi in keltskimi
plemeni, zlasti z Noričani v Alpah.
Stari Rim je razvil gradnjo in vzdrževanje cest na visoko raven. Največja razsežnost cestnega omrežja
je bila dosežena v 2. stoletju po našem štetju, vrhunec razvoja pa sovpada z začetkom razširitve rimske
vladavine v svetovno državo ter
spremembo republike v cesarstvo
leta 30 po našem štetju. Rimske
ceste so imele kot spodnjo plast
(spodnji ustroj) globoke cestne te-

plasti, ki so vsebovale šeststranske
sklepnike ali tlakovce, ki so zmanjšali dviganje prahu ter trenje koles.
Tlakovci so omogočili rimskim vozovom zelo hitro potovanje, kar je
zagotavljalo dobre povezave z rimskimi provincami. Podeželske ceste
so bile pogosto tlakovane v smeri
proti mestu, da so pridelki ostali
čisti. V vozilih s konji so bile uporabljene prve oblike vzmeti in blažilnikov, ker prvotni tlakovci niso bili
vedno natančno postavljeni.
V času industrijske revolucije je prišlo do povečanega trgovanja, to pa
je potrebovalo izboljšane poti. Škot
McAdam je zasnoval prvo moderno cesto tako, da je razvil poceni
material za tlakovanje iz zemlje in
kamnitega agregata (znan tudi kot
makadam), da je voda lahko odtekla s površja pa je dvignil niveleto
ceste nad okoliškim terenom. Ko
je bil ta material premazan še s

katranom, da se zmanjša erozija,
je postala makadamizirana cesta,
predhodnica asfaltirane ceste.
Ko so konjske vprege zamenjali z
avtomobili in tovornjaki oz. kamioni in so se povečale hitrosti, so bile
potrebne ceste z večjo kapaciteto.
V dvajsetih letih dvajsetega stoletja so se pojavile ceste z omejenim
dostopom, prve avtoceste. Njihove glavne značilnosti so bile dvojno
vozišče z dostopi načeloma preko
izvennivojskih križanj. Dvojno vozišče je omogočalo visoko kapaciteto prometa, blage klančine in krivine skupaj z malo ali nič semaforji pa
so dovoljevali razvoj višje hitrosti.
Prve ceste z omejenim dostopom
so bile t.i. Parkways, v tridesetih
letih dvajsetega stoletja so nemške »avtomobilske ceste« (nemško
Autobahn) prinesle višje standarde
oblikovanja in možnost razvoja višjih hitrosti na večpasovnicah z ločenimi vozišči, podobno tudi v Italiji,
v ZDA pa so začeli z gradnjo prvih
cestninskih avtocest, to je cest, za
uporabo katerih je potrebno plača-

ti cestnino. Po drugi svetovni vojni
se je gradnja cestninskih avtocest v
ZDA nadaljevala, z njo pa so oblikovali zvezni sistem avtocest, to je
cest, ki povezujejo večja središča

in so namenjena daljinskemu prometu. Tudi v Evropi se je razširila
gradnja avtocest, z izjemo Avstrije
in Nemčije, v glavnem cestninskih.
V Sloveniji smo prvo štiripasovno
avtocesto dobili leta 1972.

Javne ceste
Javne ceste so prometne površine
splošnega pomena za cestni promet, ki jo je pristojni organ v skla-

du z merili za kategorizacijo javnih
cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jih lahko vsak
prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki
urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Glede na lastništvo
javnih cest ločujemo v Sloveniji državne in občinske ceste, glede na
pomen za promet in povezovalne
funkcije v prostoru pa se državne
ceste kategorizirajo na avtoceste,
hitre ceste, glavne ceste (prej »ma-

V Sloveniji je okoli 38.000 km kategoriziranih javnih cest, od tega je
državnih cest nekaj več kot 6.500
km: štiripasovnih avtocest je okoli 420 km, štiripasovnih hitrih cest
okoli 60 km, dvopasovnih hitrih
cest okoli 80 km, glavnih cest okoli
970 km in regionalnih okoli 4.800
km. Lokalnih cest je okoli 14.000
km, javnih poti pa okoli 18.000
km. Z avtocestami in nekaterimi
štiripasovnimi avtocestami upravlja in jih vzdržuje DARS, z ostalimi državnimi cestami (preostalimi
hitrimi cestami, glavnimi in regionalnimi cestami) pa Ministrstvo za
promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. Občinske ceste pa so
v upravljanju posameznih občin.

zanimivosti

gistralne«) ter regionalne ceste,
občinske ceste pa na lokalne ceste
in javne poti.

Pripravila:
Tanja Mejak
Poslovna sekretarka
Vir: www. sl.wikipedia.org
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Izlet v Beograd
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Člani Sindikata cestnega gospodarstva družbe CPK d.d. so tudi
letos organizirali izlet v času od
25.4.2011 – 27.4.2011. Tokrat so
obiskali Beograd in Novi Sad. Izleta
se je udeležilo 51 članov.
Vse fotografije je posnel Jordan Radešić.

zanimivosti
REŠITEV KRIŽANKE – šestnajsta številka
internega glasila
VODORAVNO - platina, Lateran, avokado,
gal, dan, in, balsa, adar, Astmatik, turkiz,
fabrika, ole, cekar, eter, ras, aval, skoba,
Itaka,
AJ, rima, Una, oral, kan, ataka, miniranje,
lej, Main, tura, asesor,
ZO, Orinoko, traser, nabiralnik, ero, Ada,
krogla, mag.Ada, krogla, mag.
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humor in razvedrilo
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Tudi v šestnajsti 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. oktobra 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: Mira HADŽIČ - Koper, Marija KRAJNC - Portorož in Anton VOLK - Ilirska Bistrica
Nagrajenci so po pošti prejeli praktične nagrade. Vsem za trud in znanje iskreno čestitamo.

humor in razvedrilo
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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Izdal in založil: CPK, d.d., Ulica 14. maja 15, 6000 Koper, tel.: 05/663 02 00, faks: 05/663 02 60, e-pošta: info@cpk.si, urednica: Tanja Mejak,
oblikovanje / likovno tehnična ureditev in priprava za tisk: Studio Mak d.o.o., fotografija: CPK / Studio Mak, tisk: Tiskarna Vek Koper, naklada: 300 izvodov.

