CPK-jevih 50
Spoštovane sodelavke in sodelavci !
Spet je leto naokoli in ponovno smo na
pragu novega leta. V mesecu decembru CPK obeležuje pomemben jubilej,
ki ga ni moč prezreti ali izpustiti. Noben jubilej ne pride sam od sebe. Vsak
je stkan iz več generacij delavcev, ki
po svojih močeh prispevamo k razvoju
družbe. Na svojo zgodovino in ugled
smo lahko ponosni, saj je CPK v teh letih dal poseben pečat okolju v katerem
deluje in ustvarja.
V življenju se neprestano srečujemo s
prelomnicami, takšnimi in drugačnimi.
In tudi prestop v novo leto, in prestop v
novo desetletje delovanja družbe, sta
dve izmed njih.
Leto 2011 je bilo zelo zahtevno. Krepili
smo naše konkurenčne prednosti, se
neprestano prilagajali vse težjim razmeram na trgu, racionalizirali in iskali
notranje rezerve. Vse to so pomembne
naložbe v prihodnost naše družbe, saj
moramo biti nenehno pripravljeni na
nepredvidljive razmere na trgu.

Tudi v naslednjem letu nam ne bo
prizaneseno, vendar sem prepričan,
da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
Leto 2011 bomo zaključili v skladu z zastavljenimi poslovnimi načrti. K temu
ste prispevali prav vsi vi sodelavke in
sodelavci. S prizadevnostjo, marljivostjo in, včasih tudi s potrpežljivostjo.
Naj zaključim z mislijo, katera naj bo
vodilo nam vsem:
Jutrišnji svet pripada tistim,
ki z ustvarjalnstjo gradijo prihodnost,
tistim, ki znajo in vedo kaj hočejo,
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.
Ob našem jubileju vam vsem iskreno
čestitam in želim prijetne praznike,
veliko sreče in zadovoljstva v letu, ki
prihaja.
Igor Ukota
Predsednik upravnega odbora

Ob praznovanju 50-letnice CPK vas že
sedemnajstič nagovarjam v uvodniku
našega internega glasila Modra pot.
Naj se zahvalim vsem, ki ste našli čas
in prispevali kamenček v skupni mozaik naše sedemnajste številke, ki je
posvečena obeležju pomembnega jubileja naše družbe.
Ob vsakodnevnem prebiranju dnevnega časopisja se iz sveta, preko države
in podjetja vse do naše zasebnosti, širi
negativna energija. To je zelo slabo za
vse… za nas same, naše družine, naša
podjetja, državo in svet. Trdnjave optimizma se vse bolj rušijo.

vedno prijazni in naklonjeni, smo znali
najti nekaj, kar nas je gnalo naprej. Kar
nam je dajalo moč in voljo, da moramo
naprej, da skupaj zmoremo, da nam
je skupaj lepše. In prav to pogrešam v
teh neprijaznih časih. Medsebojno povezanost, pogovor, druženje… Morda
sem bila prav zaradi vsega naštetega
tako zelo presenečena nad predlogom
predstavnikov zaposlenih, da si zaposleni ne želijo novoletne zabave, katera je bila za letošnje leto predvidena,
rezervirana in nato odpovedana. Mar
je res toliko malodušja med nami, da si

»Prijatelji te pripravijo do nasmeha, prijatelji te poslušajo, prijatelji te opogumljajo, ko ti gre slabo, imajo zate lepe in
spodbudne besede in njihovo srce je tebi
vedno odprto.«

ne želimo več srečanj, osebnih stikov,
druženja? Ob pogledu na slike vseh
preteklih let mislim, da nam prav tega
manjka.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste podpisani pod prispevki in
fotografijami. Posebna zahvala velja
Sonji Starc za njen trud in angažiranost ob nastajanju glasila, ki opisuje
50-letno prehojeno pot.

Zgornja misel ni moja, našla sem jo
ob izbiri gradiv za naše glasilo. Vendar
mi je segla v srce… Da bomo pregnali negativne misli, da bomo prebrodili
te neprijazne čase, potrebujemo drug
drugega, potrebujemo moč, voljo in
pripadnost.

uvodnik
uvodnik

Svetle luci okoli nas

Pa vendar… se je potrebno in nujno
ubraniti negativnega razmišljanja, potrebno je najti svetle točke in luč na
koncu temnega tunela. Ali znamo najti
luč, ali znamo najti točke, ki kažejo pot
naprej?
Verjamem, da svetle luči sijejo vsak
dan okoli nas… v nas samih, sodelavcih, naših najdražjih. Samo poiskati
jih moramo. Saj ni potrebno veliko.
Včasih samo prijazna beseda, pozdrav,
nasmeh.
Ob pripravi fotografij za naše glasilo,
sem naletela na veliko lepih fotografij, ki so obudile lepe spomine na pretekla leta, na naša druženja, piknike,
novoletne zabave, izlete, praznovanja
rojstnih dni… Pa čeprav časi niso bili

Naj namesto z voščilom zaključim z
mislijo Swami Vivekananda, katera naj
nam bo vodilo za prihajajoče leto:
»Nikoli ne reci 'tega ne zmorem', saj so
tvoje sposobnosti neizmerne. Nobena
stvar v času in prostoru se ne more primerjati s tvojo življenjsko silo. Ti zmoreš vse.«
Tanja Mejak
Poslovna sekretarka
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50 let
CPK
predanosti praznuje
Ob takih priložnostih kot je praznovanje 50-letnice delovanja
družbe CPK d.d. se vedno ozremo
nazaj na prehojeno pot, poskušamo opraviti pregled opravljenega,
dejanj in poiskati predvsem dobre
stvari, zaradi katerih smo ponosni,
da smo jim dali svoj prispevek, da
se jih spominjamo takšnih kot so.
Seveda se je v tem obdobju zvrstilo
veliko ljudi. Nekateri za krajši čas,
drugi za daljši, vendar vsak pa je v
svojem obdobju zapustil svoj pečat. Tisti, ki smo v CPK d.d. že daljši
čas, imamo občutek, da živimo z
njim in da je del nas.
Skozi vse obdobje, ki je prepredeno s spremembami, smo vztrajali
in prispevali k temu, da se je družba
prebijala naprej skozi čase, ki niso
bili vedno prijazni. Ko se ozreš nazaj, si ponosen na prehojeno pot in
prav vsakdo bi lahko povedal svojo
zgodbo, ki se je stkala v tem petdeset-letnem obdobju.
Ker spadam tudi sam med tiste, ki
smo v tej družbi že vrsto let, sem
imel priložnost spoznati delovanje
ob prihodu v to družbo in prispevati k njenemu nadaljnjemu razvoju.
V tem obdobju se je družba nenehno razvijala, izboljševala, posodabljala. Ne vedno premočrtno,
vendar dovolj odločno, da smo danes sodobna družba, ki se uspešno
spopada z vsemi tegobami tega
časa in je pripravljena ter sposobna
nadaljevati uspešno pot, ki ni preprosta in enostavna.

Drage sodelavke
in sodelavci!
Praznovanje 50. obletnice je v življenju vsakega posameznika izjemen dogodek in hkrati prelomnica
in nič drugače ni, ko praznujemo
50. obletnico delovanja družbe. Z
nostalgijo se spomnimo začetkov
delovanja samostojnega podjetja
in ljudi, ki so gradili to podjetje s
svojimi rokami in ga ustvarjali z
znanjem, navdihi, vizijo, voljo, izkušnjami in domišljijo, pa tudi z
velikimi napori, trudom in odrekanji. Najpomembnejši pa so vedno
ljudje, ki rastejo in se razvijajo s
podjetjem. Z občudovanjem tudi
sam gledam, kako je potekal razvoj podjetja, od železnih postelj,
železnih in lesenih snežnih plugov,
mopedov, dvokoles in triciklov, do
udobnih foteljev, avtomatskih posipalcev in najsodobnejših vozil in
strojev.
Vsak se še spomni prvega dne zaposlitve v družbi, z veseljem se
spominjamo tudi vseh, za nas in
družbo pomembnih dogodkov,
predvsem pa lepih trenutkov, ki
smo jih doživeli s sodelavci, tiste
manj lepe spomine pa potisnemo
v ozadje in se osredotočimo na to,
kar nas vznemirljivega in lepega še
čaka.

Danes smo še vedno v obdobju
globoke recesije, marsikatera družina se preživlja iz rok v usta. Kljub
težkim razmeram z upanjem zremo v prihodnost, zato moramo na
vseh področjih zbrati vse moči, ki
jih premoremo, vso našo energijo in pozornost moramo usmeriti
v pospešeni razvoj, da bomo ponovno, kot že nekajkrat v zgodovini družbe, dokazali, da znamo in
zmoremo narediti korak naprej.
Prepričan sem, da nam sistem nudi
še veliko možnosti napredka, vendar samo takrat, ko ga vodijo odprtost, zaupanje, poštenost, dogovarjanje in sodelovanje.
Občutek ob tej prelomnici je mogoče podoben tistemu pred petdesetimi leti, ko se je podjetje ustanavljalo, brez resničnih materialnih
možnosti, pa vendar z velikim upanjem, podprtim z zavzetostjo pred
pomembnim vstopom v zgodovino
svojega kraja, svoje regije in širše.
Uspelo je našim predhodnikom,
uspeva tudi nam, na kar smo resnično lahko ponosni.
Ob visokem jubileju iskreno čestitam vsem upokojencem, nekdanjim in sedanjim zaposlenim ter
vsem, ki ste soustvarjali zgodovino
družbe. Brez vas CPK d.d. danes ne
bi bil to, kar je.
		

Rajko Rebec
Predsednik sindikata
in sveta delavcev

Zasluga, da je tako, gre vsem zaposlenim v tem pol stoletja dolgem
obdobju, ki ste se trudili za razvoj
in prispevali svoje znanje, izkušnje
in sposobnosti.
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    Vlado Švab
     Direktor za tehnično področje

					
		

Cestarji v PC Vzdrževanje

Cestarji so skrbeli za odsek, na
katerem so delali, in na območju
katerega so v cestarskih hišah tudi
živeli. Cestarske hiše so bile zgrajene že davno pred drugo svetovno
vojno, zdržale in kljubovale so času
ter dajale zavetje lokalnim cestarjem in njihovim družinam.
Cestarji so bili v tem zgodovinskem
času opremljeni samo z ročnim
orodjem, ki je bilo bolj primitivno,
kljub temu pa je primerljivo z današnjim ročnim orodjem. Lopata
je bila enaka današnji, metla ravno
tako, čeravno je takrat niso uporabljali na makadamskih voziščih. Z
modernizacijo in strojno opremljenostjo je delo cestarja postalo lažje, tudi zaradi zahtev povečanega
prometa in novih materialov vgrajevanja.
Makadamskim voziščem, ki so bila
prvi zametki cest, so sledile tlakovane ceste in nato prva betonska
vozišča. Revolucijo je povzročila
uporaba nafte in naftnih derivatov in s tem uporaba bitumnov ter
posledično razvoj asfaltnih vozišč.
Prva asfaltna vozišča so bila iz špricanih asfaltov, ki so zdržala manjše
obremenitve, njihova življenjska
doba je bila kratka.
S pridobitvijo finišerjev in uvedbo
asfaltnih zmesi se je modernizacija cest zelo pospešila, tako da v
sedanjih časih že težko razumemo, da so nekatere državne ceste
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Poklic cestarja je bil že od davnine zelo cenjen. Pod tem nazivom
smatramo vse zaposlene, ki sodelujejo v procesu vzdrževanja in
varstva cest. Cestarji so skrbeli za
takratno cestno omrežje, čeprav je
bilo to makadamsko. Skrbeli so za
vse faze dela, tako kot danes v moderni izvedbi cestne infrastrukture.

še vedno v makadamski izvedbi.
Cestarji vzdržujemo tudi te ceste
in dokazujemo, da tovrstno vzdrževanje poznamo in znamo delati
tudi dela, ki so za nekatere nerazumljiva. Vsa letna vzdrževalna dela,
ki jih izvajamo, od ureditve bankin,
jarkov, košnje obcestja, pobiranja
smeti, ureditve odvodnjavanja in
postavitve prometne signalizacije, so osnova za dobro in uspešno
izvajanje del v zimski službi ter za
prevoznost in varnost prometa.
Zimske razmere in pojavi v zimi
so za udeležence v prometu velikokrat težko obvladljivi, vendar
moramo biti cestarji nanje pripravljeni. Najhujša in najmanj zaželena sta pojava poledice in ledenega
dežja, saj v takih razmerah tudi dobra oprema ne nadomesti dobrega
in vestnega dela cestarja.
Poplave, zemeljski plazovi, prometne nesreče in ostali pojavi na cesti
so pojavi, s katerimi se cestarji vsakodnevno uspešno spopadajo in so
pri tem nepremagljivi, kljub temu,
da so v teh razmerah marsikdaj
mokri, premraženi, blatni in izpostavljeni neprijetnim prizorom ob

prometnih nesrečah. Žal je delo cestarjev še vedno premalo cenjeno.
V cestarskih hišah imamo danes
poslovne prostore ter sodobno računalniško opremo, vremenske postaje in kamere, ki so nam v veliko
pomoč.
Ne glede na svetovni razvoj in modernizacijo, ki strmo narašča, bo
potrebno imeti tudi cestarje, ki
bodo skrbeli za prevoznost cest in
prometno varnost.
Karlo Šturm
Vodja PC Vzdrževanje
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PC Gradnje
50-letnica družbe je mejnik, ko je
prav, da se spomnimo na prehojeno pot in si postavimo nove cilje za
prihodnost.
V tako dolgem obdobju se nabere
precej spominov, pa tudi spoznanj
in novih izkušenj, ki se prenašajo
od starejših, ki odhajajo, na mlajše
zaposlene, na katerih sloni prihodnost družbe.

Prvotni namen je bil takrat vzdrževanje cest na področju širše Primorske. Na začetku se je izvajalo
vsa dela pretežno ročno. S časom
se je podjetje tehnološko izpopolnjevalo in opremljalo, vendar brez
pridnih rok in iznajdljivosti, kljub
vsem tehnologijam, ni šlo. S širitvijo voznega in strojnega parka so
se povečevale tudi želje po udejstvovanju pri izvedbi novogradenj.
Tako se je v letu 1987 formirala začetna skupina, ki je bila zametek
PC Gradenj.
V naslednjih letih so se Gradnjam
priključili tudi asfalterji, sestavljeni iz treh skupin, in v taki obliki PC
Gradnje delujejo še danes.

V povojnem obdobju so se sprejele
politične odločitve o ustanavljanju
gradbenih podjetij zaradi potreb
po obnovi porušene domovine. Sočasno z izgradnjo in obnovo so se

Vendar brez dobrega sodelovanja z
vsemi ostalimi prihodkovnimi centri, pa tudi brez pomoči laboratorija
ne gre, saj so dejavnosti medsebojno zelo prepletene in soodvisne.
V sedanjem času, ko se v na področju gradbeništva dogaja pravi »masaker« in mnoga podjetja usihajo,

Z medsebojnim zaupanjem, pozitivnim razmišljanjem ter pridnostjo se zazrimo v prihodnost in čez
10 let si bomo čestitali ob novem
okroglem jubileju.

Vsem zaposlenim čestitke ob
50-letnici.
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kazale potrebe po izgradnji in obnovi cestne infrastrukture in tako
je takratna vlada ustanovila cestna
podjetja po celotni državi in med
njimi tudi Cestno podjetje Koper.

se mi še vedno borimo po najboljših močeh in verjamem, da nam
bo s pozitivnim pristopom vseh
zaposlenih uspelo premagati tudi
to oviro.

				

Igor Grmek
Vodja PC Gradnje
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Asfaltna baza
Senožeče
Asfalt uvrščamo med enega najstarejših gradbenih materialov, ki
se najpogosteje uporabljajo za asfaltiranje cestišč. Začetki prvega
asfalta segajo v daljno leto 1870.
Takrat so ugotovili, da asfalt omogoča kvalitetno, enostavno in hitro
gradnjo cest. Zato se je ohranil do
danes in nas praktično spremlja na
vsakem koraku.
Ob obletnici delovanja naše družbe bom predstavil zgodovino naših
asfaltnih baz, ki segajo v leto 1966.
Takrat je na območju, kjer sedaj
stojijo pokrite deponije za vhodne
materiale, začela s proizvodnjo
prva asfaltna baza proizvajalca Teltomat.
To je bilo majhno postrojenje s
kapaciteto 40 t/uro proizvedene
asfaltne zmesi. Postrojenje takrat
še ni imelo odpraševalne naprave,
zato je bila okolica vsa bela od prahu. Doziranje vhodnih materialov
in dodajanje kamene moke je potekalo ročno.
Pred letom 1966 je bila v neposredni bližini takratnega postrojenja
zgrajena upravna stavba, ki pa je v
požaru leta 1980 popolnoma zgorela. Pred letom 1967 je bil zgrajen
hangar, ki stoji še danes in je bil leta
1999 obnovljen. Hangar je na začetku služil za deponiranje asfaltne
mase, ki so jo potem nalagali na
tovornjake in odvažali na gradbišča. Danes nam služi za deponiranje vhodnih eruptivnih materialov,
v njem pa je tudi laboratorij, kjer se
izvajajo sejalne analize materialov.
V letu 1969 je bilo postrojenje asfaltne baze prvič obnovljeno. Na

novo je bila postavljena asfaltna
baza italijanskega proizvajalca asfaltne opreme SIM iz Verone. To je
bilo že modernejše in bolj zmogljivo postrojenje, pa tudi prijaznejše
naravi, saj je bilo to prvo postrojenje z odpraševalno napravo. Tudi
kapaciteta je bila večja. Znašala je
100 do 120 t/uro proizvedene asfaltne mase. Tudi kakovost asfalta
se je močno povečala, saj je bilo
doziranje materialov veliko bolj natančno kot pri njeni predhodnici.
Zanimiv je članek iz leta 1966, ki so
ga takrat objavile Primorske novice
in v njem omenjajo, da bo na Razdrtem pričela z obratovanjem mala
tovarna asfalta (Primorske novice
19.3.1966).

obsežna, saj je od prejšnjega postrojenja ostalo bojda malo. Ostali
so samo silosi gotove mase, vse
ostalo je bilo na novo zgrajeno ali
montirano. Obnovitvena dela je v
celoti izvajalo podjetje Kovinarska
iz Krškega. Na novo postavljeno
postrojenje je bila kopija priznanega nemškega proizvajalca asfaltne
tehnike WIBAU. To postrojenje pa
ni bilo novo, ampak je bilo pripeljano iz Hrvaške, kjer je že prej obratovalo. V Krškem so ga popolnoma
obnovili in takega pripeljali na novo
lokacijo v Senožeče. Bilo je veliko
predelav, ki pa se niso obnesle in so

Kot sem že omenil, je leta 1980 pogorel poslovni objekt. Na novo je
bil zgrajen leta 1988. Vsa ta leta so
zaposleni na asfaltni bazi preživeli
in delali v bivalnem kontejnerju,
ki je nadomestil pogorele prostore poslovnega objekta. V bližnjem
potoku so se oskrbeli z vodo, kjer
je še sedaj vidna pregrada, ki je služila kot zajetje vode.
Naslednja posodobitev asfaltne
baze, že tretja po vrsti, je potekala v letu 1991. Ta dela so bila precej
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nam pri sami proizvodnji povzročale nemalo zastojev.

Kamnolom Črni Kal

Na tej asfaltni bazi so se pričeli tudi
moji prvi koraki k spoznavanju tehnologije proizvodnje asfaltov. Lepi
spomini, ki se jih ne da opisati, zato
mi tudi osebno ni bilo vseeno, ko se
je leta 2006 to postrojenje demontiralo. Takrat je namreč CPK d.d.
kupil novo asfaltno bazo nemškega proizvajalca Benninghoven, ki
je naznanila novo dobo. Za nas je
to bila prava vrhunska tehnologija
in naša prva baza, ki je bila popolnoma avtomatizirana. Kapaciteta
naprave je 160 t/uro, nekatere vrste asfaltnih zmesi pa celo 180 t/
uro. Učenje in privajanje na novo

Takratna proizvodnja je potekala
na primitiven način. Transport odminiranega materiala so prevažali
z vagoneti, katere so nakladali in
potiskali ročno do čeljustnega drobilnika. Na kamione pa so delavci
materiale nakladali ročno z lopatami.

Za kamnolom Črni Kal velja, da je
eden najstarejših kamnolomov na
Primorskem. V tem kamnolomu
se je materiale začelo izkoriščati v
času pred drugo svetovno vojno.
Ponovno pridobivanje materiala se
začne z izgradnjo ceste
med
Kozino in ankaranskim križiščem.
Upravljanje kamnoloma je vršilo
podjetje Slovenija ceste.
tehnologijo je bilo težko. Inštruktorji iz Nemčije so nam po borih
štirih dnevih privajanja prepustili
upravljanje. To so bili najtežji trenutki za vse zaposlene na asfaltni
bazi, posebno pa za strojnike baze,
ki pa smo bili in smo še vedno edini
vzdrževalci te naprave.
Toliko o zgodovini asfaltnih baz
naše družbe, o katerih bi se dalo
še marsikaj napisati. Več o tem pa
mogoče v naslednjih številkah našega glasila ali ob naslednji obletnici.
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Matjaž Mankuč
Vodja PC Asfaltna baza

Ob zaključku ceste Kozina – Koper
preide kamnolom v upravljanje
Uprave za ceste Ajdovščina. Konec
leta 1961 se je ustanovilo Cestno
podjetje Koper in s tem prevzelo
tudi kamnolom. Ime kamnoloma
Črni Kal pridobi zaradi bližine vasi
Črni Kal.

Z izgradnjo silosov lesene izvedbe
so olajšali in pospešili nakladanje
kamionov. Po dotrajanosti teh silosov te porušijo in zgradijo armirano
betonske na istem mestu. Zaradi
vse večjih potreb po materialu in
premajhni kapaciteti kamnoloma,
se Cestno podjetje Koper leta 1971
odloči za prenovo drobilnice, vendar le v manjšem obsegu od zamišljenega.

Kasneje je bil kamnolom deležen
še nekaj manjših izboljšav, kot na
primer nabave hidravličnega kladiva na rešetki, ki je zamenjalo ročno razbijanje kamenja, ki deluje še
danes.
Vrtanje je včasih zahtevalo veliko
napora, hrupa ter prahu. Prenašati
je bilo potrebno ročno vrtalko skupaj s cevjo. Vrtine so bile le nekaj

metrov globoke. Sodobna tehnologija omogoča delavcu lažje delo
v različnih vremenskih razmerah.
S tehnološkega vidika je danes
drobilnica zastarela in dotrajana,
potrebno je razmišljati o posodobitvi.
		

naše enote

Kamnolom Razdrto
nekoč in danes

So vzponi, padci in so jubileji. Ravno v času največje krize v gradbeništvu naša družba praznuje 50.
obletnico delovanja. V sklop družbe spada tudi najstarejša enota,
kamnolom Razdrto. Delovanje kamnoloma Razdrto sega 65 let nazaj
v leto 1946, takoj po drugi svetovni
vojni, ko so se začela ustanavljati
podjetja za vzdrževanje cest. Zaradi izgradnje cest in s tem potrebe

Branko Sosič
Vodja PC Kamnolom Črni Kal

po materialih je začel na jugozahodnem robu vasi Razdrto na že
nakazanem kamnolomu pod Italijo, nastajati kamnolom Razdrto,
takrat so rekli »KAVA«. Lastnik kamnoloma je bila država, vse skupaj
pa je spadalo pod Upravo za ceste,
Tehnična sekcija Ajdovščina.
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Prvi objekt, ki so ga zgradili nemški
ujetniki, je bil lesen, obit s pločevino iz starih sodov in je stal na samem robu magistralne ceste (nanjo
spominja samo še podporni zid ob
cesti). Pod njim so bili silosi za frakcije, do katerih je vodila strma pot
iz magistralne ceste. Na drugi strani je bil izvoz, ki se je nepregledno
vključeval na cesto. Mlini za mletje
materialov so bili dobesedno vojni
plen, kar je ostalo od bivše Italije.
Bili so majhni in neekonomični.

ti z zračnimi vrtalkami do globine 5
m. Vrtine so napolnili z razstrelivom
in odminirali.
Nakladanje materiala se je izvajalo
ročno na vagončke. Od vsipnega
mesta v drobilnici pa do nakladalnih mest odminiranega materiala
so potekali železniški tiri, po katerih se je z vagončki transportiral
material. Vsak vagonček sta polnila dva delavca. Poln vagonček sta
ročno potiskala do drobilnice. Med

Leta 1971 je bila postavljena prva,
za tiste čase sodobna odpraševalna naprava, ki je delovala do leta
2007.
Tako je potekalo delo vse do leta
1978, ko se je porodila zamisel o
novem sodobnem kamnolomskem
postrojenju. Leta 1979 so bili izdelani načrti in pridobljeno gradbeno
dovoljenje. Izgradnja betonskih

Kamnolom v letu 1986 s staro
odpraševalno napravo

Delavci v letih začetka delovanja kamnoloma

Ob stavbi na zgornjem robu je stala
baraka, katera je služila kot kovačnica, poleg nje je bila »mizarska delavnica« in baraka za pisarno delovodje, ki so ga klicali »KAPO«.
Vprašali se boste zakaj kovačnica in
mizarska delavnica. Orodja, katera
so potrebovali delavci v kamnolomu, so bila skovana in opremljena z
ročaji prav v teh delavnicah.
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Takrat je bilo delo v kamnolomu
težko in nevarno. Material se je pripravljal z miniranjem. Vrtanje vrtin
za razstreljevanje, globine 25 – 30
cm se je izvajalo na roke z dletom in
macolo. Z napredovanjem tehnologije kompresorjev se je začelo vrta-

delavci je bilo rivalstvo in tekmovanje, kdo bo naložil več vagončkov,
saj so dobili plačo po opravljenem
delu.
Prvi nakladalniki (TROJAN) in
uvedba globinskega miniranja segajo v obdobje okrog leta 1969. To
je pomenilo velik napredek. Ročno
delo se je zmanjšalo. Opravljeno je
bilo več dela, saj je bila potreba po
materialu vedno večja. Z nakladalniki so vozili material od nakladalnega mesta pa do drobilnice. Šele
z napredovanjem in odmikanjem
etaž se je kasneje material nakladal
na tovornjak (FAP) in se prevažal v
drobilnico.

konstrukcij se je začela leta 1980.
V letu 1981 je sledila montaža strojev in naprav ter elektrifikacija. Vse
skupaj je bilo zaključeno in začelo
obratovati jeseni 1981. Poleg postrojenja je bila nabavljena tudi novejša mehanizacija, dva nakladalnika ULT 220 in dva tovornjaka.
Še novejši stroji so bili nabavljeni v
letih 1997, bager CAT 330, leta 2001
pa nakladalnik CAT 950 ter dve vozili Mercedes z demperskim zabojnikom.
Delo z novim postrojenjem je potekalo v dveh izmenah. V vsaki izmeni
je delalo po 11 delavcev, vse do leta
1989, ko se je ukinila ena izmena.
V kamnolomu ostane 11 delavcev,
ostali so bili prerazporejeni na druga dela v sklopu družbe. Delovanje
kamnoloma v taki zasedbi poteka v
večini časa še danes.

rovine je le majhnega pomena. Vsa
leta od 1979 do 1995 so potekali
odkupi zemljišč, raziskava terena
z elaboratom zalog in pridobivanje
odločb za izkoriščanje do podelitve
koncesije v letu 2001 za osnovni pridobivalni prostor in v letu 2002 za
razširitev pridobivalnega prostora.

naše enote

Zaradi rešitve ekoloških problemov
in potrebe po novih materialih se
je postrojenje posodabljalo. Tako
smo v letu 1991 postavili dva 150
m3 silosa, katera sta rešila problem
prašenja, ki ga je povzročalo padanje najfinejše frakcije peska 0 – 4
mm iz višine okrog 11 m. S tem smo

Znak kakovosti v graditeljstvu
pridobljen v letu 2000

Nakladalniki v kamnolomu

leta 1993 dobili dolgo pričakovano
obratovalno dovoljenje.
Leta 2006 smo zgradili sejalnico za
frakcijo peska 0 – 2 mm in 2 – 4 mm,
v letu 2007 pa novo sodobno odpraševalno napravo in rekonstrukcijo
napajanja in krmiljenja kamnolomskega postrojenja.

Ne glede na pridobljeno z optimizmom zremo naprej. Vedno znova se
nam porajajo nove in nove ideje za
posodobitev in razvoj, vendar je vse
to odvisno od posluha in trenutnih
težkih gospodarskih razmer.

Tudi v letu 2011, ki se počasi izteka,
ni manjkalo zanimivega in pestrega dogajanja. V PC Kamnolomu
Razdrto nismo stali križem rok,
spopadali smo se z vsakodnevnimi
težavami, ki jih narekuje delo in zaznamovali eno od uspešnejših let
po proizvodnji raznih materialov.

Seveda samo postrojenje brez su-

Leto 1990 - betoniranje temeljev za silose

Pogled na formiranje etaž novega projekta
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V PC Mehanizacija je bilo leto zaznamovano s pestrim dogajanjem.
Pri raznovrstnih gradbenih delih in
zimski službi ter letnem vzdrževanju je mehanizacija vedno na udaru, tako ni nikoli dolgčas. Posvečali
smo se tekočemu operativnemu
delu, popravljanju in obnovi že zastarele mehanizacije. Zaposlili smo
nekaj novih strojnikov in voznikov.
V tekočem letu smo pridobili tudi
nekaj osnovnih sredstev, stroj za
barvanje cest, rabljen mali finišer
ter obnovili nekaj vozil. V začetku
oktobra je bil naročen tovornjak
MAN 6x4 s posipalcem in plugom.
Ob zaključku leta bi se rad zahvalil
delavcem obeh enot (PC Mehanizacije in PC Kamnoloma Razdrto)
za požrtvovalno in vestno delo v
tekočem letu.
V novem prihajajočem letu želim
vsem sodelavcem in zaposlenim v
CPK veliko sreče, zdravja, osebnega zadovoljstva in poslovnih uspehov.
Dušan Delak
Vodja PC Mehanizacija in
Vodja PC Kamnolom Razdrto
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Uvajanje računalniške opreme v
CPK d.d. ali kaj se je dogajalo v
zadnjih 50-tih letih
Dandanes se nam zdi samoumevno, da pri svojem vsakdanjem delu
uporabljamo računalnik. Pa ni bilo
vedno tako. V 60. letih prejšnjega stoletja smo uporabljali samo
stroje, ki so nam bili v pomoč pri
seštevanju, odštevanju, deljenju in
množenju. V začetku so bili še čisto
mehanski, kasneje pa električni.
Začetki uvajanja informatike v pravem pomenu besede v naši družbi
segajo v začetek 70. let, ko sta bila
nabavljena prva dva knjigovodska
stroja.
V nadaljevanju je ponazorjenih
nekaj ključnih dogodkov, ki so informatiko popeljali do današnjega
dne.

DECEMBER 1971

JULIJ 1977

AVGUST 1988

• kupljen knjigovodski in fakturirni stroj DARA 1720 MKS-128,
vrednost 371.601,00 DIN, v
uporabi do leta 1990

• kupljen računalniški sistem
Iskra Delta Triglav, vrednost
39.383.000,00 DIN
• postavitev prve modemske povezave z oddaljenim
računalnikom

Za primerjavo smo v istem obdobju kupili:
• KAMION MERCEDES BENZ
2623 za 1.023.309,00 DIN

Za primerjavo smo v istem obdobju kupili:
• osebni avto LADA SAMARA za
15.532.500,00 DIN

informatika

Pot informatike CPK

MAREC 1987
• kupljen mali poslovni sistem
RGB 210 s tiskalnikom RGB 115,
vrednost 2.550.000,00 DIN, v
uporabi do leta 1990
Za primerjavo smo v istem obdobju kupili:
• osebni avto R-4 GTLJ za
3.149.260,00 DIN

APRIL 1989
• kupljen Mikroračunalniški sistem
AT color PATc/40, vrednost
27.703.780,00 DIN
Za primerjavo smo v istem obdobju kupili:
• tovorno vozilo TAM 170 za
49.186.830,00 DIN

• kupljen prvi knjigovodski stroj ASCTA 170/35,
vrednost 98.341,00
DIN, v uporabi do
7/1984
• kupljen drugi knjigovodski stroj
ASCOTA 170/45, vrednost 106.200,00 DIN,
v uporabi do 7/1989
Za primerjavo smo
v istem obdobju kupili:
• EPOKO TK-12 za
44.590,65 DIN
• ZASTAVO 620B za
51.151,00 DIN
• AMI 8 BREAK za
34.121,00 DIN
• PEUGEOT 404 z avtoradijem za 62.500,00
DIN
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informatika

AVGUST 1990
• kupljen osebni računalnik PC AT
286-12MHz komplet z monitorjem in igličnim tiskalnikom

JANUAR 1996

• kupljen prvi strežnik Digital s
programsko opremo Novell

DECEMBER 1996

• kupljen prvi fax modem Motorola

MAJ 1998

• kupljen strežnik P200 Novell

JANUAR 2004

• uvedba informacijskega sistema
Navision

1999

• začetek uporabe interneta in
e-pošte

2006

• uvedba dokumentnega sistema

2010

• uvedba sistema za poslovno
obveščanje
V letošnjem letu, ko praznujemo
50. obletnico ustanovitve CPK, za
svoje delo uporabljamo 39 prenosnih računalnikov, 72 namiznih računalnikov in 13 strežnikov.
V oddelku za informatiko si prizadevamo zagotavljati podporo
vsem uporabnikom računalniške
opreme, saj vsakodnevnih težav in
težavic na tem področju zares ne
manjka. Vsak dan nam prinese nekaj novega in glede razvoja strojne
in programske opreme si resnično
ne predstavljamo, kje so meje le
tega.
Glede na izkušnje iz preteklih let
lahko sklepamo le, da si najbolj
burna domišljija ne more zamisliti
tega, kar prihaja.
Renco Hrvatin
Informatik
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Gibanje zaposlenih v
obdobju 1965 – 2011
Na dan 1.1.1962 je v matični knjigi
vpisanih 443 zaposlenih. Žal podatka o številu zaposlenih v letih od
1962 do 1964 v arhivih nismo našli,
zato so prikazani podatki o gibanju
zaposlenih glede na letno povprečje od 1965. leta dalje.

• 1965 - 332
• 1966 - 335
• 1967   342
• 1968 - 344
• 1969 - 357
• 1970 - 347
• 1971 - 340
• 1972 - 326
• 1973 - 326
• 1974 - 333
• 1975 - 335
• 1976 - 335

• 1977 - 344
• 1978 - 348
• 1979 - 344
• 1980 - 345
• 1981 - 333
• 1982 - 329
• 1983 - 303
• 1984 - 292
• 1985 - 285
• 1986 - 283
• 1987 - 291
• 1988 - 291

• 1989 - 291
• 1990 - 290
• 1991 - 274
• 1992 - 273
• 1993 - 278
• 1994 - 306
• 1995 - 278
• 1996 - 260
• 1997 - 262
• 1998 - 268
• 1999 - 274
• 2000 - 276

• 2001 - 274
• 2002 - 274
• 2003 - 276
• 2004 - 281
• 2005 - 291
• 2006 - 297
• 2007 - 299
• 2008 - 297
• 2009 - 282
• 2010 - 271
• 2011 - 271

zaposleni

Zaposleni 1965 – 2011
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zgodovina

Zgodovinski razvoj cestnih podjetij
Na razvoj cestnega omrežja vpliva
v veliki meri organizacija upravljanja s cestami z vsemi pristojnostmi.
V povojnih letih je doživljala cestna
služba v Sloveniji številne organizacijske spremembe v upravljanju
s cestami. Cilj vseh sprememb je
bil, da bi izoblikovali najboljše rešitve za ceste, vendar zaradi nezadostnih finančnih sredstev še tako
premišljena organizacija ni mogla
dokončno odpraviti kritičnih razmer v cestnem omrežju. Lokalne
ceste so vedno spadale v pristojnost občin, važnejše republiške
ceste pa so spadale v pristojnost
republike oz. države.

Najprej Direkcija cest pri
ministrstvu za gradnje

Po vojni leta 1945 je cestno službo
v Sloveniji vodila Direkcija cest pri
ministrstvu za gradnje s področnima organoma, kot sta bila okrožni
odbor OF Ljubljana z oddelkom za
gradnjo in v okviru tega odsekom
za ceste ter z izpostavami cest
Kranj, Ljubljana in Novo mesto, in
okrožni odbor OF Maribor z oddelkom za gradnje in v okviru tega z
odsekom za ceste ter z izpostavami cest Celje, Ljutomer, Maribor in
Ptuj.
Te izpostave cest so imele še cestna nadzorstva. Direkcija cest pri
ministrstvu za gradnje je takrat

upravljala skupaj 4406 km cest,
in sicer 525 km cest I. reda, 2258
km cest II. reda in 1623 km cest III.
reda. Ceste sta financirala gradbena odbora obeh okrožnih odborov,
OF Ljubljana in OF Maribor.
Že v letu 1946 je Direkcija cest
spremenila izpostave cest v baze
cest z nespremenjenim delovnim
področjem. Gradnjo novih cest
prevzame podjetje Gradis. Konec
tega leta se Direkcija cest pri ministrstvu za gradnje spremeni v
Upravo za ceste. Ta, glavna uprava
za ceste, je imela na terenu uprave
za ceste v Celju, Ljubljani, Mariboru
in Novem mestu, te uprave pa so
imele v svojih sestavih baze cest.
Celotno službo je financiral republiški proračun.
Z reorganizacijo cestne službe se
je zmanjšala dolžina cest, ki jih je
upravljala glavna uprava za ceste, na 1994 km, preostalih 2412
km cest pa so izročili v upravljanje
okrožnim ljudskim odborom.
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Okrožni ljudski odbori so vzdrževali
ceste okrožnega pomena, medtem
ko so okrajni ljudski odbori vzdrževali ceste okrajnega pomena.
Lopata, kramp in samokolnica so bili osnovni delovni pripomočki

Leta 1947 je bila glavna uprava za
ceste pri ministrstvu za gradnje
LR Slovenije ukinjena. Njene posle je prevzel oddelek za ceste pri
ministrstvu za gradnje, ki je v marcu istega leta ustanovil Gradbeno
podjetje za ceste LRS z direkcijo v
Ljubljani.
To podjetje je ukinilo manjše baze
cest dotedanje uprave za ceste, v
Celju, Ljubljani, Mariboru in Novem
mestu pa je spremenilo baze cest.
Po priključitvi Primorske Jugoslaviji
je septembra leta 1947 ustanovilo
še bazo cest v Ajdovščini.

Manj pomembne, še preostale ceste III. reda, pa so upravljali okrožni
in okrajni ljudski odbori. Gradbeno
podjetje je upravljalo dela na cestah po ustreznih pogodbah, sklenjenih z ministrstvom za gradnje,
in je poslovalo po načelih podjetja.
Gradnjo novih cest pa sta po pogodbah z investitorjem, to je oddelkom za ceste pri ministrstvu za
gradnje, prevzemali podjetji Gradis
in Gradbeno podjetje za ceste LRS.
Okrajne ceste so spadale v referat
za ceste novega ministrstva za komunalne zadeve.
Julija 1947 je bilo ustanovljeno
ministrstvo za lokalni promet, decembra istega leta pa je s posebno

lokalni promet. Glavna uprava za
ceste je imela na terenu uprave za
ceste v Ajdovščini, Celju, Ljubljani,
Mariboru in Novem mestu, tem
upravam pa so bila podrejena cestna nadzorništva. Poslovanje je
potekalo na podjetniški način. Dolžina cest je bila nespremenjena.
Že na pomlad 1949 pa je bila glavna uprava za ceste pri ministrstvu
za lokalni promet kot samostojna
ustanova ukinjena in cestno službo
so razdelili. Cestne zadeve je prevzela v upravljanje uprava za ceste
pri ministrstvu za lokalni promet,
vzdrževanje vseh cest I. reda, II.
reda in III. reda so prevzeli okrajni
ljudski odbori, v marcu tega leta pa

zgodovina

Potem Gradbeno podjetje
za ceste LRS

Gradbeno podjetje za ceste LRS je
upravljalo zvezne in republiške ceste enake skupne dolžine, kot jih je
pred tem upravljala glavna uprava
za ceste ministrstva za gradnje.

odredbo prešlo upravljanje cest iz
ministrstva za gradnje v ministrstvo za lokalni promet, oziroma na
njegov oddelek za ceste. To financira delo na cestah na osnovi pogodb za oddana dela Gradbenemu
podjetju za ceste LRS, ki opravlja
dela na terenu s cestnimi bazami.
V začetku leta 1948 je prešlo upravljanje zveznih in republiških cest
pod novoustanovljeno glavno
upravo za ceste pri ministrstvu za

so ustanovili v sklopu te uprave za
ceste podjetje za vzdrževanje cest
Cegrad v Ljubljani s sedeži v Ajdovščini, Ljubljani in Mariboru.
Po naročilu okrajnih ljudskih odborov je podjetje Cegrad pripravljalo
gramoz in ga razvažalo ter posipalo z njim ceste, popravljalo asfaltne ceste, obnavljalo ceste, gradilo
manjše nove ceste, obnavljalo in
gradilo mostove.
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V maju 1949 so bili ustanovljeni
ljudski odbori v Ljubljani, Mariboru
in Postojni. V njih so bila poverjeništva za lokalni promet z referatom
za ceste ali z upravo za ceste. Podjetje Cegrad še v letu 1950 opravlja
ista dela kot prej, podjetje Cegrad v
Ajdovščini pa se preimenuje v podjetje Asfalt. Ceste I. reda, II. reda in
III. reda vzdržujejo okrajne uprave
za ceste, ki spadajo pod pristojni
referat za ceste oziroma pod pristojno upravo za ceste. Investitorske posle je to leto spet prevzelo
ministrstvo za lokalni promet.
Podjetja Cegrad Ljubljana in Cegrad Maribor ter podjetje Asfalt
Ajdovščina so bila proglašena z
ukazom prezidija Ljudske skupščine LR Slovenije za podjetja republiškega pomena, podjetji Cegrad
Celje in Cegrad Novo mesto pa sta
bili ustanovljeni z odločbo vlade LR
Slovenije. Naročila in sredstva so
tem podjetjem zagotavljale okrajne uprave cest, pri čemer so ceste
vzdrževale te uprave, cestarje pa
so podredili njim.
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ceste so upravljale uprave za ceste okrajnih ljudskih odborov. A že
aprila istega leta je bilo ministrstvo
za lokalni promet ukinjeno, upravljanje cest pa je prešlo pod upravo za ceste v okvirih glavne uprave
za promet pri svetu za gradbene
in komunalne zadeve. Ceste I., II.,
III. reda so še naprej vzdrževala
podjetja Cegrad, ostale ceste III.
reda pa so vzdrževale uprave cest
okrajnih ljudskih odborov. Uprava
za ceste je opravljala investitorske
zadeve in tehnične posle; odsek za
regulatorne posle glavne uprave za
promet je opravljal pravne zadeve
cestne službe.

V marcu 1952 so bila republiška
podjetja za cestno – vzdrževalna
dela in produkcijo gramoza Cegrad
v Celju, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu ter podjetje Asfalt ukinjena, poslovanje ukinjenih podjetij pa preide na upravo za ceste
v okvirih glavne uprave za promet
pri svetu za gradbene in komunalne zadeve, ki ustanovi v krajih s sedeži ukinjenih podjetij in za njihova
območja sekcije kot svoje tehnične organe. Sekcije za vzdrževanje
cest so prevzele v vzdrževanje vse
ceste I. in II. reda ter pomembnejše
ceste III. reda v skupni dolžini 1600
kilometrov. Preostalih 3400 kilometrov cest III. reda so še naprej
vzdrževale uprave cest okrajnih
ljudskih odborov. V maju tega leta
je bilo uvedeno proračunsko poslovanje, tehnične sekcije so dobile
svoje tekoče račune.
Ko je bil julija 1952 svet za gradbene komunalne zadeve ukinjen, je
uprava za ceste prešla v sklop gospodarskega sveta LR Slovenije, v
začetku leta 1953 pa je prešla v državni sekretariat za gospodarstvo.

Ko so bile v začetku leta 1951 ukinjene oblasti, je upravljanje s cestami spet prevzela uprava za
ceste pri ministrstvu za lokalni promet. Vzdrževanje cest I., II., III. reda
so prevzela podjetja Cegrad, ostale
Asfaltiranje ceste

V aprilu 1954 je bila ustanovljena
posebna investicijska skupina za
gradnjo avtoceste Ljubljana – Zagreb, ki je marca 1955 prevzela tudi
investitorske posle za cesto Senožeče – Divača – Koper.

Takrat je uprava za ceste vzdrževala 525 km cest I. reda, 2259 km
cest II. reda in 1623 km III. reda,
medtem ko so preostalih 3340 km
cest III. reda še naprej vzdrževale
uprave cest okrajnih ljudskih odborov. Ko je oktobra 1952 uprava za
ceste 1623 km cest III. reda predala
v vzdrževanje upravam cest okrajnih ljudskih odborov, je republiška
uprava za ceste vzdrževala le ceste
I. in II. reda. Sekcije za vzdrževanje
cest so poslovale po tekočih računih, financirane pa so bile iz proračuna.

Uprava za ceste v letu
1953 samostojni republiški
organ
Z uvedbo o ureditvi javne cestne
službe v LR Sloveniji je bila novembra 1953 ustanovljena uprava za
ceste LR Slovenije kot samostojni
republiški organ, ki je bil podrejen
izvršnemu svetu ljudske skupščine
LR Slovenije. Uprava za ceste je
imela pet tehničnih sekcij, in sicer

V letu 1956 je bil ustanovljen sekretariat izvršnega sveta za promet
LR Slovenije, ki je prevzel pristojne
funkcije republiške uprave za ceste
LR Slovenije, kot posebni organ pa
je bil ustanovljen še strokovni svet
izvršnega sveta za promet.

In končno –
cestna podjetja...
Proti koncu leta 1961 je bila z reorganizacijo cestne službe ukinjena
uprava za ceste LR Slovenije z vsemi svojimi tehničnimi sekcijami, ki
so postale cestna podjetja. V skladu z Zakonom o javnih cestah in
z Zakonom o cestnih podjetjih so

nastala cestna podjetja 1. januarja
1962 in prevzela v upravljanje ceste I., II. in III. reda, medtem ko so
za ceste IV. reda še naprej skrbele
občinske organizacije in občinski
organi. Financiranje je prevzel republiški cestni sklad.
Tako so cestna podjetja s sedeži v
Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Novem mestu
upravljala ceste I., II. in III. reda, ki
so postale tudi njihova osnovna
sredstva. Za koordinacijo dejavnosti cestnih podjetij je skrbela skupnost cestnih podjetij SR Slovenije, ki je poleg tega opravljala tudi
druge posle, predvidene v Zakonu
o cestnih podjetjih.
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v Ajdovščini, Celju, Ljubljani, Mariboru in Novem mestu, upravljala
pa je s 522 km cest I. reda in z 2291
km cest II. reda. Ceste III. reda v
dolžini 5102 km so upravljale uprave za ceste okrajnih ljudskih odborov, medtem ko so 10171 km cest
IV. reda upravljale občine.

Z 31. julijem 1967 je Zakon o cestnih
podjetjih prenehal veljati, z njim je
bila ukinjena tudi skupnost cestnih

podjetij, zato je naloge in funkcije
uprave v celoti prevzel cestni sklad
SR Slovenije. S tem ceste niso bile
več osnovna sredstva cestnih podjetij, cestna podjetja so postala pogodbeni izvajalci del na cestah v SR
Sloveniji.
Z novim Zakonom o javnih cestah,
sprejetim 27. decembra 1971, je
bila ustanovljena Republiška sku-
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pomena. Z novim Zakonom o cestah postanejo ceste spet osnovna
sredstva cestnih podjetij.

pnost za ceste, s tem je bil cestni
sklad SR Slovenije ukinjen. Po tem
zakonu so bile ceste glede na njihov pomen prekategorizirane v
magistralne, regionalne, lokalne in
nekategorizirane ceste.
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Republiška skupnost za ceste nato
skrbi za upravljanje in gospodarjenje z magistralnimi in regionalnimi cestami. Način upravljanja in
gospodarjenja z lokalnimi in nekategoriziranimi cestami pa so določile občinske skupščine s svojimi
predpisi. Cestna podjetja ostajajo
še naprej pogodbeni izvajalci del
na cestah Republiške skupnosti
za ceste, ki jim poverja predvsem
vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest ter delno tudi njihovo
moderniziranje in rekonstruiranje.
Za koordinacijo dejavnosti cestnih
podjetij skrbi Združenje cestnih
podjetij Slovenije, ki se pozneje
preoblikuje z združitvijo cestnih
delovnih organizacij v sestavljeno organizacijo Združena cestna
podjetja Slovenije. Republiška skupnost takrat upravlja 852 km magistralnih in 3938 km regionalnih cest
ter 40 km avtomobilskih cest, za
vzdrževanje katerih skrbijo cestna
podjetja oziroma Podjetje za vzdrževanje avtocest.

Konec leta 1981 je bil sprejet nov
Zakon o cestah, ki je prinesel bistvene vsebinske in organizacijske
spremembe z ustanovitvijo samoupravnih interesnih skupnosti za
ceste kot mest za enakopravno
dogovarjanje uporabnikov cest in
izvajalcev del na cestah. Bistveno
pa je posegel tudi v organizacijo
cestnih podjetij, saj od njih izrecno zahteva predvsem takšne organizacijske oblike, kjer delavci po
načelih svobodne menjave dela v
svojih temeljnih organizacijah za
vzdrževanje in varstvo cest kakovostno opravljajo to dejavnost kot
dejavnost posebnega družbenega

Zakon o cestah je bil v letu 1987
delno dopolnjen in spremenjen:
pristojnosti za regionalne ceste so
bile iz občinskih skupnosti za ceste
prenešene na Republiško skupnost
za ceste; z razdelitvijo vzdrževalnih
del na cestah na redna in obnovitvena dela so se slednja začela oddajati v izvajanje na podlagi javnih
razpisov; ustanovljena je bila samostojna strokovna služba Republiške skupnosti za ceste, za katero
so te naloge pred tem opravljale
skupne službe sestavljene organizacije cestnih podjetij. S temi spremembami je bila sicer dosežena
večja strokovnost in neodvisnost
pri izdelavi strokovnih podlag za
odločanje o vzdrževanju in razvoju
cest ter povečana tržnost pri oddaji
teh del, ni pa se z njimi poseglo v
lastninske odnose in preko tega v
samoupravni sistem odločanja o
gospodarjenju s cestami, v sistem
njihovega financiranja, v organiziranost cestnega gospodarstva in
njihove upravljalske pravice, ki so
temeljile na lastništvu cest.

V letu 1990 je sledila sprememba
načina financiranja, ta je iz namenskega zbiranja in prerazporejanja
sredstev za posamezne namene
gospodarjenja s cestami, postopno

občine. Določena je obveznost
izvajanja vzdrževalnih del na javnih cestah kot javne gospodarske
službe, katere izvajanje mora biti
po svoji organizacijski strukturi
čimbolj racionalizirano, glede na
potrebe in možnosti, dosežen razvoj in kakovost cestnega omrežja
ter konkurenčnost izvajalcev teh
del na cestah. Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in
upravnih nalog na področju graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest je bila ustanovljena Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Sredstva za vzdrževanje cest zagotavljajo država in občine.

Ustanovitev in razvoj
Cestnega podjetja Koper

prešel v sistem financiranja preko
integralnega republiškega proračuna.
Z Zakonom o gospodarskih javnih
službah (Ur. list RS št. 32/93) so
prenehale veljati določbe Zakona
o cestah, ki urejajo organiziranost
izvajalcev rednega vzdrževanja
in varstva cest in določajo, da so
ceste njihova osnovna sredstva.
Vzpostavljeni so bili sistemski okviri, v katerih je izvajanje dejavnosti
vzdrževanja cest kot javnega dobra
zagotovljeno v obliki javne gospodarske službe.
Cestna mreža je danes razdeljena, glede na njen pomen za povezovanje v prostoru, na državne
in občinske ceste, od katerih s prvimi upravlja država, z drugimi pa

Cestno podjetje Koper je bilo ustanovljeno na osnovi temeljnega zakona o javnih cestah (Ur. list SFRJ
št. 27/61) 8.12.1961 s strani Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS in
okrajnega ljudskega odbora Koper.
Kot enovito podjetje pa je začelo delovati 1.1.1962 z namenom,
da vzdržuje, gradi in rekonstruira
magistralne in regionalne ceste na

območju občin Piran, Koper, Izola,
Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica.
Poleg osnovne dejavnosti pa proizvaja asfaltne zmesi in drobljence
ter vzdržuje potrebno mehanizacijo za izvajanje vzdrževalnih in ostalih del na cestah tega območja.
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Po Zakonu o podjetjih se je dejavnost, ki se je organizacijsko predhodno delila na TOZD-e in DSSS,
leta 1989 združila v postopku preoblikovanja v družbeno podjetje.
Cestna podjetja se združujejo v
Slovenska cestna podjetja za urejanje skupnih zadev, pomembnih
za razvoj in delo dejavnosti cestnega gospodarstva.

Po samoupravnem sporazumu o
združitvi v SOZD ZCP Slovenije februarja 1975. leta so dejavnosti skupnega pomena CP Koper in ostalih
CP Slovenije ( Nova Gorica, Ljubljana, Novo Mesto, Celje, Kranj, Maribor) ter podjetja za vzdrževanje
avtocest naslednje:
1. vzdrževanje cest,
2. investicijsko vzdrževanje
(rekonstrukcije cest),
3. novogradnje
(gradnja cest in objektov),
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4. izdelava tehnične dokumentacije,
5. proizvodnja kamnitih
agregatov in asfaltov,
6. skupna zunanjetrgovinska
in komercialna dejavnost,
7. organizacija in izvajanje
izobraževanja,
8. skupne zadeve s področja
družbenega standarda in
rekreacije,
9. skupna informativna dejavnost.
Sprejetje novega Zakona o cestah
(Ur. list SRS št. 38/81) je omogočalo
uvajanje novih družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu Slovenije. Ena od temeljnih
novosti, ki jih je zakon prinesel je
bila, da so ceste prešle v upravljanje
cestnih podjetij, ki so bila usposobljena za tovrstno dejavnost. S tem
je postala cesta osnovno sredstvo

ki so preko instrumentov družbenega planiranja postale nosilec
usklajevanja interesov, ohranjanja
in razvoja cest med uporabniki in
upravljalci cest – temeljnimi organizacijami za vzdrževanje in varstvo cest v sestavi cestnih podjetij, katerih organiziranost in s tem
delitev pristojnosti za upravljanje s
cestami je bila izvedena po teritorialnem principu.
Skupščina SR Slovenije je leta 1983
SOZD-u ZCP predlagala, da izdela
predlog take organiziranosti cestnih podjetij, da bo zagotovljeno
racionalno in kvalitetno vzdrževanje in upravljanje razvrščenih cest.

cestnega podjetja, kar je pomenilo
tudi prevzem večje odgovornosti
za gospodarjenje in varstvo cest.
Vzdrževanje in varstvo cest je bilo
določeno kot dejavnost posebnega
družbenega pomena.
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V cestnih podjetjih so si delavci zagotovili dohodek po načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Na
osnovi tega so se morale ustanoviti
SIS za ceste v okviru republike in v
okviru občin. Ustanovljene so bile
občinske republiške SIS za ceste,

Tako se je CP Koper iz enovite DO,
ki je predstavljala celoto, to je enoten proizvodni in delovni proces,
organiziralo na dve temeljni organizaciji, in sicer TOZD Gradnje
in TOZD Vzdrževanje in varstvo
cest ter Delovno skupnost skupnih
služb ( DSSS ).
V skladu z zahtevami tehnološkega procesa, načeli učinkovitosti in
ekonomičnosti poslovanja ter zaključnim delovnim procesom, je
bilo delo v TOZD-u Vzdrževanje in
varstvo cest organizirano v okviru
delovnega procesa v delovne enote, v TOZD-u Gradnje pa v obračunske enote.

Vzdrževanje cest je osnovna dejavnost vseh CP Slovenije in obsega:
1. redno leto vzdrževanje
cest, objektov in naprav,
2. zimsko vzdrževanje cest –
zimska služba,
3. vzdrževanje obstoječe
cestne opreme in signalizacije
ter postavljanje nove,
4. vzdrževanje predorov in galerij,
5. ozelenjevalna dela ob cestah.
Stranske dejavnosti TOZD-a Vzdrževanje in varstvo cest pa so bile:
1. opravljanje strokovnih del,
2. zagotavljanje ustreznih gradbenih materialov za vzdrževanje
javnih poti in drugih prometnih
površin,
3. opravljanje prevoznih in strojnih
storitev za krajevne skupnosti in
druge organizacije.

Glavna dejavnost TOZD-a Gradnje
je bila gradnja prometnih objektov,
in sicer gradnje, rekonstrukcije in
popravila cest ter gradnja drugih
objektov nizke gradnje.
Stranske dejavnosti pa so bile:
1. proizvodnja bitumenskih in
betonskih materialov za ceste
(proizvodnja in vgrajevanje
asfaltne mase),
2. proizvodnja in obdelava kamna,
3. proizvodnja gramoza in peska,
4. proizvodnja predizdelanih
gradbenih elementov,
5. prevoz blaga v cestnem
prometu,
6. strojne storitve ter
7. popravilo strojev in strojnih
naprav.
TOZD Vzdrževanje in varstvo cest
je ustvarjal celotni prihodek s svobodno menjavo dela. Po načelu
svobodne menjave dela sta sklenila TOZD Vzdrževanje in varstvo
cest in občinska skupnost za ceste
samoupravni sporazum o vzdrževanju in varstvu cest in samoupravni sporazum o povračilu za vzdr-

ževanje in varstvo regionalnih in
lokalnih cest, s skupnostjo ceste pa
ravno tako oba sporazuma, vendar
za magistralne ceste.
TOZD Gradnje pa je pridobival svoj
prihodek na prostem trgu, kjer se
je srečeval s konkurenco.
Temeljne organizacije so za opravljanje strokovnih in administrativnih del, ki so skupnega pomena
za uspešno opravljanje dejavnosti,
ustanovile Delovno skupnost skupnih služb. Posamezna TOZD je
lahko s posebnim samoupravnim
sporazumom prenesla na DSSS
opravljanje še drugih poslov. Odnosi med TOZD-i in DSSS so se
urejali s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
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Glavna dejavnost TOZD-a Vzdrževanje in varstvo cest je bila vzdrževanje vseh razvrščenih cest na
območju Koper, Piran, Izola, Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica s sestavinami, po vrstah in obsegu, kot
predvideva Zakon o cestah.

Glede na določbe Zakona o podjetjih se je februarja 1990 Cestno
podjetje Koper v sodni register
vpisalo kot podjetje v družbeni lastnini. Leta 1998 se je podjetje lastninsko preoblikovalo, kasneje pa
v sodnem registru sledijo le še vpisi
sprememb firme (naziva) družbe.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve je bila v sodni register
vpisana 29.8.2001, od septembra
2003 dalje pa se uporablja še skrajšan naziv CPK d.d.
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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Pomembnejši zgodovinski mejniki
1961

Cestno podjetje Koper je svojo pot
pričelo z ustanovitvijo na osnovi
temeljnega Zakona o javnih cestah
8.12.1961 s strani Izvršnega sveta
ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije in okrajnega ljudskega
odbora Koper.

1962

V registru gospodarskih organizacij
pri Okrožnem gospodarskem sodišču je Cestno podjetje Koper vpisano z dnem 5.1.1962. Kot enovito
podjetje je začelo delovati 1.1.1962
z namenom, da vzdržuje in gradi
magistralne in regionalne ceste na
območju občin Koper, Piran, Izola,
Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica,
poleg naštetih osnovnih dejavnosti pa proizvaja asfaltne zmesi in
drobljence ter vzdržuje potrebno
mehanizacijo za izvajanje vzdrževalnih in ostalih del na cestah tega
območja.

1963

Avgusta nabava prvega asfaltnega
finišerja ruske izvedbe, z oznako
D-150B-SSSR, za strojno vgrajevanje asfaltne mase. Finišer je bil odpisan decembra 1976.

1964

Uvedba avtomatskih posipalnikov
za zimsko vzdrževanje cest.

1966-1967

• Postavljena prva asfaltna baza
proizvajalca Teltomat iz Nemčije
s kapaciteto 40 t/uro.
• Izgradnja objekta za shranjevanje – deponijo asfaltne mase
(hangarja) na asfaltni bazi.

1968

• Uvedba prvih polavtomatskih posipalnikov za
zimsko vzdrževanje cest.
• Od tega leta se je v zimski
službi začelo izvajati posipanje cest tudi s soljo, ne
le s peskom.

1969

• Prvi nakladalniki in uvedba globinskega miniranja
v kamnolomu Razdrto.
• Postavitev druge asfaltne
baze SIM iz Italije s kapaciteto 100 do 120 t/uro, ta
asfaltna baza je že imela
odpraševalno napravo.

1971

• Postavljeni prvi odpraševalni napravi v kamnolomih Črni Kal in
Razdrto.
• Prenova drobilnice v kamnolomu
Črni Kal.

1974

Po letu 1962 je podjetje doživelo
vrsto statusnih in organizacijskih
sprememb. Prvo spremembo zasledimo v sodnem registru marca
1974 z vpisom konstituiranja delovne organizacije Cestno podjetje
Koper p.o..

1975
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tjem za vzdrževanje avtocest postane sestavni del SOZD-a ZCP
Slovenije s sedežem v Ljubljani.
SOZD ZCP (po letu 1989 imenovan SCP – Slovenska cestna
podjetja) se oblikuje za urejanje
skupnih zadev, pomembnih za
razvoj in delo dejavnosti cestnega gospodarstva.

• Cestno podjetje Koper z ostalimi
cestnimi podjetji Slovenije (Nova
Gorica, Ljubljana, Novo mesto,
Celje, Kranj, Maribor) in podje-

• Po letu 1975 smo v podjetju začeli
z uporabo kalcijevega klorida za
zimsko vzdrževanje cest.

1980

Pogori poslovni objekt asfaltne
baze v Senožečah.

1981

Začetek obratovanja sodobnega kamnolomskega postrojenja v
Razdrtem hkrati z nabavo dveh novih nakladalnikov ULT 220 in dveh
tovornih vozil znamk Tatra in Raba.

1983

Decembra se konstituira delovna
organizacija ZCP, Cestno podjetje Koper, n.sub.o. v sestavi dveh
temeljnih organizacij: TOZD-a
Gradnje, ki je opravljal naloge s
področja gradnje cest in objektov
in TOZD-a Vzdrževanje in varstvo
cest, kateremu je bil dan poudarek

1988

Zgrajen nov poslovni objekt asfaltne baze v Senožečah.

1990

Februarja 1990 zasledimo v sodnem registru vpis podjetja v družbeni lastnini. Vpisana je uskladitev
z Zakonom o podjetjih in sprememba firme z nazivom ZCP Cestno podjetje Koper p.o..

1991

• Prva rekonstrukcija postrojenja
kamnoloma Razdrto.
• Posodobitev oz. tretja postavitev
asfaltne baze Kovinarska iz Krškega po licenci nemškega proizvajalca asfaltne tehnike WIBAU s
kapaciteto 120 t/uro.
• Izvajanje nalog v obrambnih
aktivnostih, ki so jih določile in
uskladile republiška koordinacijska skupina in koordinacijske
podskupine proti vojaški agresiji
na Republiko Slovenijo v skladu s
smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost. Udeleženi v osamosvo-

jitveni vojni za Slovenijo so
bili razporejeni na delovne
dolžnosti postavljanja cestnih zapor – barikad na celotnem območju delovanja
družbe in zamenjavo napisnih tabel na mejnem prehodu Škofije. Prvo srečanje
z oficirji jugoslovanske armade so okusili zaposleni
kamnoloma v Črnem Kalu,
ki so s postavljeno cestno
zaporo na najožjem delu pri silosih kamnoloma armadi preprečili
nadaljnji prehod proti obali.

1992 – 1993

Obnova poslovne stavbe cestno-vzdrževalne baze v Sežani.

• Razširitev in nadkritje deponij
vhodnih materialov na asfaltni
bazi.
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na vzdrževanju cest ter Delovno
skupnostjo skupnih služb – DSSS,
ki je opravljala naloge na področjih
vodenja splošnih, komercialnih in
računovodskih zadev, pomembnih
za celotno delovno organizacijo.

1999

• Obnova objekta za shranjevanje
– deponijo asfaltne mase (hangarja) na asfaltni bazi.

1993

Obnova pisarniških in delavniških
prostorov v kamnolomu Razdrto.

1996

Izvajanje raznih vzdrževalnih in
gradbenih del ter zapor cest ob
obisku papeža v maju.

1998

• V sodni register vpisano lastninsko preoblikovanje v delniško
družbo z nazivom firme Cestno
podjetje Koper, d.d., družba za
gradnjo in vzdrževanje cest.

• Nabava novega nakladača Volvo
L90C za potrebe asfaltne baze.
• V septembru prevoz uparjalnikov ob modernizaciji jedrske
elektrarne Krško: kompozicija je
bila dolga 77 m in težka 666 ton,
uparjalnik je težak 343 ton in dolg
21 m, prevoz iz Kopra v Krško je
trajal 8 dni.
• Vzpostavitev interneta in e-pošte.
Prevoz uparjalnikov v jedrsko elektrarno Krško
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2000

• Pridobitev Znaka kakovosti v
graditeljstvu za kvaliteto proizvodov kamnoloma Razdrto.
• Obnova cestne baze v Postojni –
izgradnja nadstreška za deponijo
soli in drobca ter skladišča za
prometne znake in gradbeni material za potrebe cestne baze ter
ureditev okolice poslovne stavbe.

• Družba praznuje 40-letnico delovanja.
• Cestno podjetje Koper d.d. se
preimenuje v CPK, d.d., družba
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve,
ta naziv se uporablja še danes.
• 9. novembra otvoritev nove
cestno-vzdrževalne baze v Ilirski
Bistrici.
• Vzpostavljen je sistem sledenja
in upravljanja z voznim parkom
z GPS napravami na podlagi projekta vzpostavitve geoinformacijskega centra za podporo upravljanju družbe. To je nov koncept
za razvoj voznega parka, načrto-

van in izveden v družbi sami,
ki dokazuje inovativnost le
tega.
• Pridobitev rudarske pravice
(koncesije) za gospodarsko
izkoriščanje mineralne surovine za osnovni pridobivalni
prostor za obdobje 20 let.

2002

• Družba prejme certifikat sistema vodenja kakovosti ISO
9001, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo. Sistem vodenja
kakovosti družbe je tako prepoznan kot konkurenčen tako
na domačem kot mednarodnem trgu in skladen s standardom, ki nalaga nenehno
izboljševanje in razvoj na
vseh ravneh.
• Pridobitev rudarske pravice
(koncesije) za gospodarsko
izkoriščanje mineralne surovine za razširitev pridobivalnega
prostora za obdobje 20 let.
• V začetku leta nakup bivše Steklarne Hrpelje z namenom izgradnje operativne baze.
• Zaključek obnove upravne stavbe v Kopru.

2003

Nov mejnik v zgodovini družbe je
pomenila ustanovitev prve hčerinske družbe AXIOMA d.o.o., ki se
je v začetku 2009 pripojila matični
družbi, zatem je bilo ustanovljenih
še nekaj hčerinskih družb. Danes
sta aktivni še hčerinski družbi Salis
d.o.o. in v začetku leta 2011 ustanovljena CPK ITER d.o.o..

2004
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• Vzpostavitev
informacijskega
sistema.
• Sklenitev prve koncesijske pogodbe za izvajanje rednega

vzdrževanja občinskih javnih cest
(lokalnih cest in javnih poti) v občini Postojna za obdobje 10 let.
Zatem so bile sklenjene koncesijske pogodbe še za ostale občine
na območju delovanja družbe.

Nakup mobilnega drobilnega stroja.

2005 – 2007

Ureditev okolice poslovne stavbe
cestno-vzdrževalne baze Sežana.

2006

• Začetek obratovanja nove, četrte,
avtomatizirane asfaltne baze nemškega proizvajalca Benninghoven
s kapaciteto 160t/uro, za nekatere
vrste asfaltnih zmesi pa celo 180t/
uro.
• Tehnološka posodobitev postrojenja v kamnolomu Razdrto z izgradnjo sejalnice za frakcijo peska 0–2
mm in 2–4 mm.
• Jeseni je bila zaključena izgradnja
nove operativne baze Hrpelje, selitev na novo lokacijo nabave in skladišča ter operative in vodstva enot
PC Gradnje, PC Vzdrževanje in PC
Mehanizacija, vključno z mehanično delavnico, pa je bila izvršena
konec leta.
• Uvedba dokumentnega sistema.
• V juliju je izšla prva številka internega glasila družbe CPK d.d.

2007

• Ekološka posodobitev z izgradnjo nove odpraševalne naprave,
rekonstrukcijo napajanja in krmiljenja kamnolomskega postrojenja v Razdrtem.
• Vzpostavitev intraneta.

2008

V juniju je izšla sedma številka internega glasila družbe CPK d.d. z
imenom Modra pot, pod katerim
izhaja še danes.

2008 – 2010

Obnova poslovne stavbe in ureditev okolice na asfaltni bazi.

2009

2011

• Praznujemo 50-letnico delovanja.
• Družba prejme priznanje Območne
obrtno-podjetniške zbornice Koper
za 50-letno uspešno opravljanje dejavnosti.
• Pomemben nov mejnik je tudi letošnji nakup delovnega stroja za
horizontalno signalizacijo cest Hofmann z barvno enoto ter enoto
za hladno plastiko, ki s sodobnim
načinom polaganja plastične mase
prispeva k večji varnosti v cestnem

zgodovina

2005

prometu, kvaliteti izdelave in sami
obstojnosti.
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

Sklenitev prve koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije
za ceste, za ceste na območju CPK
d.d. za obdobje 3 let.

2010

Vzpostavitev sistema za poslovno
obveščanje.
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Razvoj izobraževanja za dela pri
vzdrževanju, varstvu in obnovi cest
Kako je potekalo izobraževanje
za dela na vzdrževanju? V okviru
dobro razvitega in organiziranega verificiranega izobraževanja za
gradbene poklice je v izobraževalnih programih število ur, namenjenih vzdrževanju, varstvu in obnovi
cest, bilo in je še vedno, minimalno.
Podobno zasledimo tudi v strokovni literaturi, v kateri je večinoma
obravnavana gradnja, le majhen
del pa je namenjen tudi vzdrževanju in obnavljanju cest, čeprav je v
zadnjih letih opazen trend porasta
zanimanja za to področje.

Ustanovitev cestarske šole
V okviru izobraževanja v gradbeništvu je bil doslej en sam poskus
organiziranja izobraževanja za
vzdrževalce cest. V šolskem letu
1953/54 je bila z odredbo o ustanovitvi, izdani v Uradnem listu LRS
št. 27 z dne 13.8.1953, ustanovljena cestarska šola pri Gradbenem
tehniku (Srednja gradbena šola) v
Ljubljani. V drugem členu odredbe
piše: «Šolanje traja tri leta. Pouk
je praktičen in teoretičen. Praktični pouk je v prvem in tretjem letu
na cestah pod vodstvom cestnega nadzornika. Teoretični pouk
je v drugem letu v cestarski šoli.«
V tretjem členu pa: «V cestarsko
šolo se lahko vpišejo tisti, ki imajo
naslednje pogoje:
a) da so stari najmanj 17 let, vendar
ne več kakor 25 let,
b) da so uspešno končali vsaj 6 razredov osnovne šole ali dva razreda gimnazije,
c) da so duševno in telesno zdravi in
zmožni opravljati cestarsko službo.«
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Iz učnega načrta in predmetnika
cestarske šole je razvidno, da je bil
slovenski jezik tri ure tedensko, obvezno domače čtivo so bile knjige

Kaplan Martin Čedermac, Oliver
Twist, Hlapec Jernej, Deseti brat,
Potovanje od Litije do Čateža, Pod
svobodnim soncem, Beli očjak,
Med gorami in še precej drugih.
Zgodovina in zemljepis sta bila po
načrtu eno uro tedensko matematika pet ur tedensko – splošna
izobrazba, ki se je ni bilo treba sramovati, skoraj vsa domača čtiva pa
imajo srednje šole še danes tudi v
programu za opravljanje mature.
Strokovni del je obsegal kalkulacije
in norme dve uri tedensko, delovna zakonodaja prav tako dve uri
tedensko, vzdrževanje cest štiri,
gradnja cest šest, mostovi štiri ure
tedensko, kamnolomi dve uri, tehnično risanje s praktično geodezijo
tri in gradivoslovje dve uri tedensko.

ena generacija učencev, večinoma
že zaposlenih delavcev, potem pa
je bila zaradi premajhnega vpisa
ukinjena.

To je bila prva in doslej edina šola,
ki je imela družbeno priznan status.
Posebnost te šole je bila poudarjena že v sami odredbi o ustanovitvi
z določbo izvajanja teoretičnega in
praktičnega pouka. Šola se je zaradi narave dela torej že od vsega
začetka razlikovala od podobnih
šol, ki so izobraževale za industrijo, gradbeništvo in obrt. Vpis v šolo
je bil majhen, iz šole pa je prišla le

Cestarsko šolo je uspešno zaključil
tudi delavec Cestnega podjetja Koper, Ivan Rozman, ki se je starostno
upokojil s 40 leti delovne dobe. Posebnost je, da je vso delovno dobo
oddelal v naši družbi kot cestar na
območju Postojne in Ilirske Bistrice. Zanimivo pa je še, da sta pred
njim bila tu kot cestarja zaposlena
tudi njegov oče in stari oče.

Nekoč …..
Takoj po vojni je bila v ospredju
gradnja cest, za vzdrževalna dela
pa ni bilo zanimanja. V ta dela so
se vključevali večina polkmetje,
ki so se zaposlili iz socialnih vzgibov, vendar je tudi teh delavcev
primanjkovalo, zato so se zahteve
po znanju še zmanjšale. Nenehno se je spreminjala tudi organiziranost dela. V letih intenzivnega
razvoja gospodarstva od 1970 do
1978 je nova tehnologija zajela tudi
področje vzdrževanja cest. Ročno delo, ki ga je cestar opravljal z
ročnim orodjem, se je izkazalo za
negospodarno. Delo je postajalo
zahtevnejše, zahtevalo je več specifičnega znanja, predvsem obvladovanja mehaniziranega orodja,
strojev in naprav ter vozil.
Od prenehanja delovanja cestarske šole pa vse do leta 1965 ni bilo
organiziranega izobraževanja za
vzdrževalce cest. Ustrezne kvalifikacije so si delavci pridobili z izpiti
pred komisijami pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
Izobrazbena struktura je bila čedalje slabša in je močno zaostajala za
gospodarstvom. Razvoj industrije
je za napredek zahteval izobraževanje, zato se je začelo izvajati tako
imenovano interno izobraževanje.
Leta 1965 je začel delovati izobraževalni center združenja cestnih
podjetij, katerega ustanovitelji so
bila cestna podjetja. Izobraževalni
center je izobraževal in usposabljal
že zaposlene. Organizirani so bili

tečaji za izobraževanje cestarjev,
cestnih preglednikov, cestarskih
delovodij, asfalterjev in asfalterskih delovodij ter upravljalcev in
strojnikov gradbene mehanizacije.
Tečaji so bili interni, zato so bili pogoji za vpis, predmetniki in število
ur prilagojeni trenutnim potrebam.
Vsebina in predmetniki so se iz leta
v leto dopolnjevali. Tečajniki so po
uspešno zaključenem izobraževanju pridobili interno kvalifikacijo,
praviloma v stroki, kot so opravljali
delo: polkvalifikacijo, kvalifikacijo
in celo stopnjo delovodje.
S sprejetjem novega Zakona o
usmerjenem izobraževanju 1980.
leta in kasneje novega Zakona o
cestah leta 1987, s katerim dobi
redno vzdrževanje in varstvo cest
poseben družbeni pomen, se je
vsebina izobraževalnih programov
močno spremenila. Že leta 1981
je bil v Posebni izobraževalni skupnosti prometa in zvez verificiran
triletni program za cestnega preglednika, ki pa ni zaživel, ker zanj
ni bilo zanimanja ne med mladino
ne med že zaposlenimi odraslimi.
Tako se je dokončno izkazalo, da
samostojen izobraževalni program

za »cestarska dela« ni realen in da
je izobraževanje za ta dela potrebno organizirati v okviru programov
v sorodnih strokah, predvsem v
gradbeništvu.
Povsem drugače pa je zaživelo
usposabljanje z delom. Leta 1985
je bil sprejet program za usposabljanje za vzdrževalca cest, leta
1988 pa še programa za vgrajevanje asfalta ter upravljanje manj
zahtevnih strojev za vzdrževanje in
varstvo cest. Pouk strokovnih znanj
je potekal v izobraževalnem centru, delovne spretnosti in navade
pa so si zaposleni pridobili v cestnih
podjetjih. Praviloma so se v usposabljanje vključevali zaposleni, ki
so že imeli nekaj izkušenj.

izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje Izobraževalnega
centra Slovenskih cestnih
podjetij

Izrazita posebnost dela pri vzdrževanju cest je potrebna širina oziroma interdisciplinarnost znanj, njen
pomen pa se povečuje vzporedno z
zahtevnostjo dela. Smiselno je bilo
torej oblikovati izobraževalne programe za usposabljanje in izpopolnjevanje po pridobljeni strokovni
izobrazbi v sorodnih panogah. Ta
način se je izkazal izvedljiv, racionalen in učinkovit.
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In danes …….
Tržno gospodarstvo je zahtevalo
preoblikovanje programov in oblik
izobraževanja v nacionalni klasifikaciji poklicev, s čemer so bili izpolnjeni tudi specifični pogoji za praktično usposabljanje kot so dela na
posameznih elementih cest, dela v
ali ob prometu, delo na prostem v
različnih letnih časih in vremenskih
prilikah in podobno ter jih ni mogoče izvajati v rednih izobraževalnih
programih. Na ta način zaposleni
lahko na podlagi javnih listin opravljajo določena specifična dela,
značilna za dejavnost vzdrževanja
in gradnje cest, z upoštevanjem

splošnih in strokovnih znanj o vzdrževanju, gradnji in obnovi cest, kar
pa je za uspešno delo v tržnem gospodarstvu nujno.
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S sprejemom Zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju v
letu 1996 so bile dane iztočnice za
oblikovanje postopka certificiranja
za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije, s čemer je bila odprta
možnost za paralelne poti do poklicev in do novih vidikov vrednotenja
znanja na trgu dela.
Izobraževalni center je sodeloval
pri pripravi poklicnih standardov in
izvaja priprave za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
– certifikatov za vzdrževalca cest,
cestnega preglednika in asfalterja.
Certifikat je javna listina, ki pomeni dokazilo formalno priznane usposobljenosti, potrebne za
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda,
pridobljena v postopku preverjanja
in potrjevanja pridobljenega znanja. Težišče se vse bolj prenaša na
zmožnost mobiliziranja izkušenj,
znanj, spretnosti, navad in ravnanj
za opravljanje delovnih nalog v
različnih okoliščinah. Vse našteto
pa naši zaposleni imajo, zato ta
oblika izobraževanja odraslih, ki
imajo veliko poklicnih kompetenc
na svojem področju dela, pomeni
izrazito prednost. Certifikat je hiter

in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta
in pripomore k povečevanju mobilnosti in graditvi poklicne kariere.
Prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnosti
znotraj Evropske Unije, vključuje
poleg prostega gibanja delavcev,
koordinacije sistemov socialnih
varnosti in državljanskih pravic tudi
vzajemno priznavanje kvalifikacij.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo
sicer lahko pridobimo tudi po zaključku šolanja (po šolski poti), kjer
pridobimo tudi stopnjo izobrazbe.
Prehodili smo že dolgo razvojno
pot izobraževanja, kar dokazuje,
da smo na pravi poti znanja za
razvoj, učinkovitost in konkurenčnost družbe. Znanje je tisto, ki nam
odpre nove horizonte razmišljanja
ter nas usmeri k ciljem po povsem
novih poteh. Na področju cestnega
gospodarstva razumemo znanje v
povezavi z veščinami, to je sposobnostmi uporabljanja teoretičnega
znanja v praksi. Tako pridobljeno
znanje se v obdobjih krize zagotovo izkaže kot prednost.
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

1962 – 1963

• V tem obdobju je bil dan poudarek na izgradnji cest oziroma
ojačitvi vozišč zgornjega ustroja
s spremljajočo infrastrukturo:
Rižana – Bobri, Divača - Sežana –
Štanjel in druga

1962 – 1965

• To obdobje je zaznamovala predvsem obnova vseh že asfaltiranih
cest, tudi z že sodobno proizvedeno asfaltno maso

1976 - 1977

• Rekonstrukcija in izgradnja novega odseka Kubed – Gračišče

1978

• V maju zaključek izgradnje
Šmarske ceste

1979 - 1980

1983

• Izgradnja vodovoda Puče,
Krkavče, Pomjan
• Asfaltiranje ceste Podbeže in
ceste v vasi Sabonje

1984 - 1985

• Rekonstrukcija ceste Obrov Golac

• Rekonstrukcija Divača – Ribnica
• Izgradnja počivališč na Čebulovici
• Rekonstrukcija Partizanske ceste
v Sežani
• Rekonstrukcija ceste Kobdilj –
Štanjel
• Rekonstrukcija dela ceste Postojna – Pivka
• Asfaltiranje ceste Dutovlje –
Krajna vas – Komen

1981 - 1982
1964

• Rekonstrukcija ceste Postojna
– Jelšane, ponovna rekonstrukcija te ceste je bila izvedena leta
1988

1970

• Obnovitvena dela na odseku ceste v Senadolah
• Ureditvena dela in polaganje
asfalta v Plami Podgrad
• Obnovitvena dela na cesti
Čebulovica – križišče Divača –
križišče Škocjanske jame
• Nova semaforizacija v križišču
Ankaran
• Obnovitvena dela križišče Bertoki

1971

• Obnovitvena dela na delu ceste
Postojna – Rupa
• Obnovitvena dela Rižana –
Gračišče

• Rekonstrukcija križišča in ceste
skozi Senožeče
• Rekonstrukcija ceste odcepa za
Ostrožno brdo in ceste po vasi
Ostrožno brdo
• Asfaltiranje ceste Dolenja vas –
Veliko polje
• Asfaltiranje ceste Lozice - Otošče

gradili in vzdrževali smo

Referencni objekti

1986 - 1987

• Večja investicijska vzdrževalna
dela in modernizacije na cestah:
Podgrad – Ilirska Bistrica, Mala
Bukovica, Starod, Huje – Javorje,
Studeno – Strmca, Malo Ubeljsko – Strane, Pivka – Radohova
vas, Hruševica – Tupelče, Kodreti
– Branica – Čipi, Zazid – Podpeč,
Razguri – Stomaž, Raven – Špehi
• Obnove vozišč: nadvoz železniške proge Bertoki, križišče Ankaran, Koper – Šmarje, Kozina,
Petrinje, Pivka
• Sanacija podpornih zidov: Grčarevec – Planina, Zabiče, Starod
pri Podgradu

1990

• Asfaltiranje ceste Neverke –
Goriče
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gradili in vzdrževali smo

2004

• Ukrepi za eliminacijo zgostitve
evidentiranih prometnih nesreč
v Žusterni na G2-111, odsek 0238
Koper - Izola

2005

• Komunalna oprema stanovanjske soseske Poljane
• Obnova voziščne konstrukcije na
avtocestnem odseku Bertoki –
Škocjan
• Zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločevalnega
pasu na avtocestah
• Rekonstrukcija mostu čez Smrdeljski potok v Novokračinah
• Ureditev odvoda odpadne vode
ter rekonstrukcija vodovoda na
področju KS Šmarje

2006
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• Rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku avtoceste
Razdrto - Senožeče
• Gradnja nadvoza Dolnje Ležeče
preko železniške proge Ljubljana
– Sežana
• Rekonstrukcija voziščne konstrukcije na avtocesti Vrhnika
- Logatec
• Rekonstrukcija LC Hrvatini, pločnika, JR in vodovoda
• Sanacija komunalne infra-

•
•
•
•
•
•
•

strukture na Kolodvorski ulici v
Postojni
Rekonstrukcija viadukta Slavček
v Kopru na avtocestnem odseku
Bertoki - Koper
Preplastitev ceste Koper - (Ruda)
Izola
Preplastitev ceste Valeta - Sečovlje
Sanacija dela ceste v Staro vas
Gradbena dela za preplastitev
ceste Postojna - Predjama
Gradbena dela za preplastitev
ceste Sežana - Divača
Izgradnja poslovno obrtne cone
Rakek

2007

• Zapiranje intervencijskih prehodov preko srednjega ločilnega
pasu na avtocestah in hitrih
cestah

• Obnova voziščne konstrukcije
na odseku avtoceste Postojna Razdrto
• Preplastitev ceste Gračišče Sočerga
• Sanacija plazu Kubed na cesti
Aver - Gračišče
• Preplastitev ceste Planina - Postojna
• Preplastitev ceste Planina - Ravbarkomanda
• Gradbena dela za izgradnjo krožišča Kazarje
• Ureditev ceste skozi Deskle
• Gradnja krožišča v Pivki na Postojnski cesti

2008

• Ureditev kolesarske steze in
pločnika Postojna - Pivka
• Rekonstrukcija ceste A in D v obrtni coni Lucija in gradnja komunalnih naprav
• Gradnja ceste »A« v Livadah
v Izoli in komunalnih naprav v
cesti
• Izvedba navezave Luke Koper na
avtocesto - I. faza
• Ureditev pločnikov v naselju
Dragonja
• Ureditev ceste Hruševje - Orehek
- Prestranek z odsekom ceste
Prestranek – Koče
• Obnova ceste v Šmarjah pri Kopru in ureditev igrišča z umetno
travo
• Preplastitev ceste Lucija - Sečovlje

• Gradnja vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja
v naselju Zazid
• Izgradnja meteornega
kanala v Novi ulici
• Rekonstrukcija ceste
Gračišče – Smokvica

2010

• Obvozna cesta mimo
naselja Dragonja
• Preplastitev ceste Obrov
- Kozina
• Preplastitev ceste Valeta - Sečovlje
• Obnova voziščne konstrukcije na
avtocesti Divača - Kozina
• Izgradnja odstavnih niš na avtocesti Divača – Kozina in Škofije
- Srmin

• Rekonstrukcija ceste Postojna –
Jelšane, križišče Prem
• Izgradnja krožnega križišča K2
(Emona)
• Modernizacija občinskih cest
Lovranovo - Velike Bloke - Nova
vas

gradili in vzdrževali smo

• Gradnja nadomestnega propusta
čez potok v Jablancah
• Rekonstrukcija voziščne konstrukcije na hitri cesti Srmin Bertoki ter Bertoki - Koper in priključek Bertoki
• Rekonstrukcija ceste Pristavca Kilovče
• Gradbena dela za izgradnjo križišča Koper 1 (rondo Lesnina)
• Urejanje krožišča Prečna ulica v
Postojni
• Preplastitev ceste Bukovje Predjama

2009

• Sanacija plazu »Sočerga« na
cesti Gračišče - Sočerga
• Obnova ceste Loka – Podpeč Rakitovec
• Ureditev Reške, Tržaške in Kosovelove ulice v Postojni
• Rekonstrukcija ceste skozi naselje Drskovče
• Kanalizacija Hrpelje sever, za
naročnika Občina Hrpelje –
Kozina
• Prva izravnava posedkov vozišča
v razcepu Srmin, na hitri cesti
Škofije – Srmin
• Ureditev ceste Ankaran Lazaret
• Obnova podvoza na priključku
Razdrto in voziščne konstrukcije
na avtocesti Razdrto – Postojna
• Hitra cesta Koper - Izola: Ulica
Vena Pilona (Deviacija 1-5) s podpornim zidom PZ3
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• Preplastitev ceste Obrov – Kozina
• Popravilo transportne poti v Luki
Koper
• Rekonstrukcija LC Veliki Dol Tublje pri Komnu - Brje
• Ureditev infrastrukture na parceli št. 1633/1 Koseze I. faza
• Kanalizacija vasi Veliki Otok - II.
faza
• Gradbena dela za izgradnjo
krožišča K3
• Gradnja kanalizacije Kozina
sever I. faza

• Rekonstrukcija križišča na Tomšičevi ulici in Ulici 15. maja ter
križišča na drugi strani mostu na
Ulici 15. maja v Kopru
• Rekonstrukcija lokalne ceste
Koritnice - Mašun, IV. Faza

2011

• Rekonstrukcija Rozmanove in
ulice IV. armade v Ilirski Bistrici
• Železniško postajno poslopje
Koper
• Odprava posledice naravnih
nesreč

• Prenova starega mestnega jedra
Majlont v Postojni
• Rekonstrukcija ceste Sv.Anton –
Gračišče
• Manjša investicijska vzdrževalna
dela
• Ureditev območja priključka za
naselje Seča
• Sanacija plazu ob Krožni cesti v
Kopru
• Komunalna oprema IC v Ilirski
Bistrici 1. faza
• Izvedba ukrepov za zagotovitev
pretočnosti

Suada Muratović
Direktorica za marketing
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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Vzdrževanje skozi cas
Ceste predstavljajo za vsako državo veliko nacionalno bogastvo,
zato se je potrebno zavedati, da je
primerno in kakovostno vzdrževanje cest primarna naloga vseh, ki
se s tem ukvarjamo, saj smo pogosto izpostavljeni očem javnosti.

Slika ceste I. reda v Strunjanu 1961. leta

Leta 1961 je bilo v Hotelu Triglav
ustanovljeno Cestno podjetje Koper. V časovnem obdobju, ki je za
nami, se je tudi PC Vzdrževanje
prelevil iz enote, ki je v letu 1961
vzdrževala 315 km cest I. in II. reda,
od tega je bilo 160 km moderniziranih (asfaltnih) vozišč in 155 km makadamskih vozišč. Ceste III. reda
pa so vzdrževali okraji (sedaj bi ta
področja lahko opisali kot področja
cestnih podjetij). Na našem področju je bil asfaltiran le avtocestni
križ Postojna – Bivje, Krvavi Potok
– Starod, Bivje – Lazaret, Bivje –
Sečovlje in Koper - Dragonja.
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so delali. Vsak cestar, ki je živel v
cestarski hiši, je od cestarske hiše
vzdrževal 2,5 km odseka ceste na
eno in 2,5 km odseka ceste na drugo stran. Število cestarjev je tudi
takrat predpisovala Republiška
uprava za ceste. Norma je bila en

Šlo je za državne ceste, za katere je skrbela Republiška uprava za
ceste. Za te ceste so skrbeli štirje
nadzorniki (pregledniki), ki so imeli
službena kolesa in 85 cestarjev. Ker
je bil tudi tedaj bistvenega pomena intervencijski čas, so vsi cestarji
živeli v bližini cestnih odsekov, kjer

cestar na dva kilometra. Večina jih
je hodila na delo peš, le redki so se
prevažali s kolesom. Orodje so prinašali in prevažali s službenimi poltovornimi vozili, takrat imenovane
Zastave. Precej cestarjev je živelo
v cestarskih hišah, ki so bile zgrajene že pred letom 1930 in to na
mestih, ki so z vidika vzdrževanja
cest, predstavljali kritične odseke.
To so bili razni klanci, serpentine, ki
so ob morebitnih oteženih zimskih
razmerah predstavljali točke, kjer
je bila večja verjetnost za težave,
zapore… V teh cestarskih hišah so
živeli zaposleni z družinami, služile
so tudi za skladišča priročnega materiala in deponije soli in drobca.
Večina teh cestarskih hiš stoji še
dandanes.
Vzdrževanje cest je bilo kot panoga vedno pomembno pri razvoju
podjetja skozi čas. Od ustanovitve dalje je bilo vzdrževanje eden

od temeljev te družbe. Lahko bi
rekli, da je organizacijsko prešlo
več organizacijskih sprememb, pri
samem delu pa se je spreminjal
predvsem način dela v smislu, da
se je pred leti precej dela opravilo
ročno, sedaj pa se to opravlja strojno. Tudi mehanizacija je sledila razvoju časa in se prilagajala potrebam podjetja. Leta 1961 je družba
imela štiri cestne baze, in sicer
Koper, Sežana, Postojna in Ilirska
Bistrica. Vsa dela na cestnih bazah,
tako vzdrževalna, kakor gradbena,
so se opravljala pod okriljem vodij
cestnih baz. Odgovorni so bili za
izvajanje tako gradbenih del, kakor
vzdrževalnih del. Imeli so dve vodji,
od katerih je eden vodil gradbena
dela (vodja gradenj), drugi pa vzdrževalna dela (vodja vzdrževanja).
Tako je bilo vse do leta 1983. Tedaj se je podjetje preoblikovalo v
TOZD-e, preoblikovale so se tudi
cestne baze. Tako mehanizacija
kot kadri so se razdelili med TOZD
Gradnje in TOZD Vzdrževanje. Na
cestnih bazah so se posvetili le
vzdrževanju cest. Tako je bilo vse
do leta 1990.

Taka ureditev vzdrževanja in cestnih baz je bila vse do leta 1995.
Tedaj so se ustanovili profitni centri. Te najdemo v organizaciji še danes. Spet se je kadre delilo med PC
Gradnjami in PC Vzdrževanje.

Slika cestarske hiše na Bivju 1957. leta

Prav to leto je bilo zaznamovano tudi z ukinitvijo
cestne baze v Postojni, ki
se je preoblikovala v zimsko točko, ta pa je pripojena cestni bazi Ilirska Bistrica. Tako ima od tedaj
družba tri cestne baze:
Koper, Sežano in Ilirsko Bistrico.
Sedaj je v PC Vzdrževanje
zaposlenih 9 preglednikov,
29 cestarjev in 34 ostalih
zaposlenih, ki vzdržujejo ter skrbijo za urejenost
1.576 km cest. Od tega 115
kilometrov glavnih cest,
494 kilometrov regionalnih cest in 967 kilometrov
lokalnih cest in javnih poti.
V PC Vzdrževanje so zaposleni pripravljeni in kos vsem neprilikam, ki
nam jih zagode narava. Vzdrževati
ceste tudi pomeni opazovati naravo in živeti z njo.
Živimo v času klimatskih sprememb, ko lahko pričakujemo močne povodnje, kakor hude zime, na

Snežni rezkar 1970

katere smo pripravljeni z ljudmi, ki
so strokovno podkovani in mehanizacijo, ki je lahko kos dnevnim
izzivom.

vzdrževanje skozi cas

Takrat so se TOZD-i ukinili in podjetje je spet zaživelo v enoviti
obliki. Tedaj je na vzdrževanju po
cestnih bazah spet zapihal nov,
»star« veter. Po cestnih bazah se
je spet izvajalo tako vzdrževalna,
kakor gradbena dela, kar pomeni,
da so se preko cestnih baz izvajale
tudi večje investicije. Vodja cestne
baze pa je bil odgovoren za vsa
dela, ki so se operativno izvajala na
posameznem področju. To so bila
leta, ko je cestno podjetje zaposlovalo največ ljudi. Leta 1991, med
trajanjem vojne za osamosvojitev,
se je podjetje aktivno vključilo v
obrambo Slovenije. Vzdrževalci so
se izkazali z obveščanjem in postavitvijo cestnih preprek, ki so ovirale
premike JLA, gradbinci pa so se izkazali s požrtvovalnim delom med
izgradnjo mejnih prehodov, ko je
bilo potrebno tako rekoč čez noč
zgraditi zahtevne objekte.

Igor Krulčič
Komercialist II

Sanacija spodnjega ustroja ceste 1965. leta
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Vzdrževanje cest kot pomemben
del dejavnosti v specificnih pogojih
Prav zaradi prizadevnosti, vztrajnosti in vloženega truda zaposlenih, še
posebej v specifičnih pogojih dela, je
družba v svoji bogati 50-letni zgodovini dokazala, da lahko dosežemo
veliko. Poznavanje svojega izvora,
korenin, razvoja in prehojene poti pa
je tako za vsakega izmed nas kot za
družbo velikega pomena. Pomaga
nam namreč oblikovati identiteto v
sedanjosti in premagati izzive, ki nas
čakajo v prihodnosti.

Zaradi velikih klimatskih razlik med
posameznimi območji, pomembnosti cestnih povezav in frekvence
prometa, je območje vzdrževanja
naše družbe eno najzahtevnejših in
specifičnih v slovenskem prostoru.
Gre za vzdrževanje glavnih cest, ki
tvorijo tako imenovani cestni križ
Slovenije in ne smejo biti neprevozne, zato smo dolžni skrbeti za
stalno prevoznost teh cest, ne glede na vremenske in druge pogoje.
Za ta namen imamo skozi vse leto
organizirane dežurne skupine, ki
morajo v vsakem trenutku ustrezno ukrepati. To ekipo sestavljajo
delavci raznih profilov: cestarji,
strojniki, vozniki tovornjakov, pa
tudi delovodje, skupinovodje, zidarji in ostali.
Zahteva po nemoteni propustnosti
in varnosti prometa terja posebno velike napore v pogojih zimske
službe, zlasti na najbolj kritičnih
in izpostavljenih odcepih glavnih
cest, kot tudi na znanih kritičnih
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območjih kot so Brkini, postojnsko
in bistriško območje ter spodnji
Kras. Znano je, da so ceste na tem
področju že ob relativno ugodnih
vremenskih pogojih nevarne zaradi svoje značilne osojne lege, na
katerih sta vsaka vlažnost in slana
zelo nevarni. V zimskih razmerah
pa je vzdrževanje teh cest težavno
in zahtevno.
Potrebno je poudariti, da morajo
naši delavci v vseh vremenskih in
drugih pogojih, tudi takrat, ko drugim udeležencem v prometu zakon
prepoveduje vožnjo, biti pripravljeni in ustrezno usposobljeni posredovati ob vsakem času, ne glede
na delavnik, vremenske in ostale
pogoje. Pogosto se dogaja, da morajo mimo plana zimske službe,
izven delovnega časa in običajnih
delovnih dolžnosti, posredovati na
zahtevo policije in štaba za civilno zaščito, ki so v posebno hudih
zimskih razmerah bili ustanovljeni
z namenom, da s koordinacijo izvajalcev zimske službe vzpostavijo
normalne prometne in življenjske
razmere.
V zimskem času so organizirane
intervencijske skupine za potrebe
zimske službe. Skupine svoje delo
koordinirajo in usklajujejo glede
na potrebe dela in nujnost le-teh.
Dolžnost intervencijskih skupin
je predvsem v skrbi, da so vse kategorizirane ceste normalno prevozne. Delo teh skupin je izjemno
težavno in se odvija ne oziraje se
na delavnik. Odvisno je predvsem
od potreb po varnem odvijanju cestnega prometa v razmerah, ki jih
ni mogoče predvideti.
V zimskem času je bilo potrebno
posredovati ob nenadnih snežnih
ujmah, ki so bile tipične predvsem
na območju Čebulovice, območju

Razdrtega in Gabrka (pri Senožečah). Posebej izpostavljen primer
pa je bilo območje Brkinov, ko se
je v zimskem času ob rušilni burji
pojavljal žled in v teh razmerah so
morali v interesu prebivalcev vasi
intervenirati za usposobitev vaških
poti in po odročnih vaseh dodatno
odpirati ceste. Izpostavljen je primer brkinske vasi Kozjane, ki je bila
zaradi zapadlega snega in žleda
po snežni ujmi odrezana od sveta,
za kar je bilo potrebno angažirati
vse razpoložljive kapacitete vseh
cestnih baz kar šest dni. Znani so
primeri, ko je zaradi intervencije
gasilcev, zdravnika, živinozdravnika bilo potrebno ob zelo hudih snežnih ujmah dodatno intervenirati
za čim boljšo prevoznost vaških
poti, kot tudi po odročnih vaseh
dodatno odpirati ceste in vaške
poti zaradi nemotenega pogreba
pokojnika.
Poleg specifičnih intervencij v zimski službi je potrebno v letnem času
intervenirati v primerih prometnih
nesreč, nesreč težkih tovornih vozil, ko gre za razsutje raznih vrst tovora po cestišču, ki ga je potrebno
čim prej usposobiti za varen in nemoten promet in drugih primerih.

Večje elementarne nezgode in škodni dogodki, ki so
zahtevali večje angažiranje in dodatne intervencije
Večje prometne nesreče v Planinskih ridah – do izgradnje avtoceste
velja opozoriti na ta cestni odsek
zaradi njegove specifike kot poseben problem v vzdrževanju, zlasti v
pogojih zimske službe.
Večje prometne nesreče, v katerih so bila udeležena težka cestna

V jesenskem času je bilo potrebno
intervenirati predvsem, ko so zaradi obilnega deževja poplave ogrožale cestno infrastrukturo, ko je šlo
za zemeljske usade in velika neurja
z močno burjo, po katerih je bilo
potrebno cestišče očistiti raznih
nanosov materiala, odlomljenih vej
in polomljenih ter izruvanih dreves. Taki primeri so bili zemeljski
plaz Obrov – Huje leta 1972, kjer je
za več dni zasulo cesto, zemeljski

plaz v Vremski dolini leta 1976, ko
je po obilnem jesenskem deževju
odneslo cestišče, zemeljski plaz v
Črnem Kalu, plaz nad Belvederjem,
plaz pri Rexu marca 1979. leta in
septembra 1984, ko je utrgani plaz
zasul cesto v dolžini enega kilometra, pri Kastelcu leta 1974, ko se je
udrla kar polovica cestišča, zemeljski plaz pri Sočergi leta 1981, ko se
je hrib udrl na celotno cestišče in je
zaradi tega bila cesta več časa popolnoma zaprta, zatem pa več mesecev odprta le polovica cestišča in
zemeljski plaz v Vremski dolini leta
1976, ko je po obilnem jesenskem
deževju odneslo cestišče. Zaradi
plazovitega terena na tem območju je do podobnih primerov, sicer v
manjšem obsegu, še prihajalo tudi
v naslednjih letih.
Pogoste so bile poplave reke Reke,
poplave na cesti Ilirska Bistrica –
Ribnica, na cesti Ilirska Bistrica –
Rupa je Dolenjski potok vsako leto
poplavljal cesto in okolico do rekonstrukcije ceste in struge potoka v letu 1985. Pogoste so bile tudi
poplave zaradi občasno velikega

plimovanja morja v Šalari v Kopru
leta 1982, poplave na obalni cesti
pri Rexu, znane so skoraj vsakoletne poplave v Žusterni in Piranu,
reka Badaševica je v večjem obsegu poplavljala leta 1984, poplavljalo je tudi Vanganelsko jezero, Dragonja - Sečovlje poplave 1982. Na
območju Kopra in Izole je bilo spomladi 1985 močno neurje z jugom
in visoko plimo, pri čemer je moč-

no poškodovalo obalno cesto in jo
onesposobilo za normalen promet.
Zima 1982/83 v februarju in marcu z veliko snežnih padavin, burje
z zameti, nizkih temperatur (-20
stopinj C) pri čemer smo bili angažirani noč in dan, ravno tako je
bila huda zima 1984/85 z veliko
snežnih padavin, burje z zameti in
nizkih temperatur, takrat sta januarja 1985 dva človeka zmrznila v
snegu oz. zametu pri vasi Orehek.
Področje Brkinov je v zimi 1984/85

vzdrževanje

vozila, tovornjaki, posebej tisti, v
katerih so bila živila, sadje oziroma hitro pokvarljivo blago in živina (primer nesreče v Razdrtem
leta 1972. leta v času praznovanja
Velike noči, ko je bil voznik mrtev,
tovor - ovce - pa so sanirali kar tri
dni), na cestah Sežana - Štanjel, Sežana - Senožeče, Podgrad - Ilirska
Bistrica, Ilirska Bistrica - Postojna,
Postojna – odcep za Laže pri Senožečah - Divača. Zelo veliko nesreč
in zato tudi intervencij je bilo tudi
na šmarski cesti, predvsem v letih
1972 do 1978, na cesti Mostičje Sočerga v letih 1972 do 1980 in Črni
Kal - Rižana, ko so bile pogoste
nesreče prevrnjenih tovornjakov v
reko Rižano. Zlasti so bile izjemno
zahtevne intervencije pri prevrnjenih avtocisternah, kjer je bilo potrebno poleg običajnih posegov za
nemoten potek prometa dodatno
zavarovati in sanirati tudi cele odcepe cestišča, kjer je iztekala nafta
in ostale nevarne snovi, kot tudi
onesnaženo zemljišče.

prizadejal tudi hud žled, ki je mejil
na naravno katastrofo, za odpravo
posledic žleda so vsi delavci na tem
območju vložili izjemne napore. Na
Sviščakih in Mašunu je bilo več intervencij za odprtje poti, kjer smo
reševali otroke na smučanju, leta
1980 smo v Velikih brdih pri Postojni nujno morali odpreti vaško pot
zaradi poroda.
Nanizanih je le nekaj primerov izmed neštetih, ki ponazarjajo, koliko naporov, nesebičnosti in pripravljenosti za delo ob vsakem času
in strokovne usposobljenosti ter
delovnih izkušenj so delavci vložili
in jih še vedno vlagajo v opravljanje
zahtevnih intervencij v specifičnih
pogojih dela.
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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zgodovina

Iz stare v novo bazo
Na stari cestni bazi, ki se je nahajala v središču Trnovega, dela mesta Ilirske Bistrice, so bili pogoji
dela zelo slabi. Stavba je bila v zelo
slabem stanju, zidovi popokani in
polni vlage. Posipni materiali so bili
deponirani na dvorišču cestne baze
na prostem, prav tako so bili parkirani tovornjaki na prostem in tako
podvrženi vsem vremenskim razmeram. V zimskem času smo zaradi nizkih temperatur imeli veliko
težav zaradi zmrznjenega materiala in zaledenelih šip ter probleme z
gorivom v kamionih.

V dežurni sobi smo imeli tri vojaške
postelje in peč na drva, ob kateri
smo se lahko pogreli ali si posušili
mokro obleko, ko smo se vračali z
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zimskih akcij. V takšnih pogojih je
bilo skoraj nemogoče delati, zato
smo skupaj z vodstvom družbe začeli razmišljati o gradnji nove cestne baze.
Takrat je bilo na razpolago kar nekaj izpraznjenih objektov bivše
jugoslovanske vojske, zato se je
družba odločila za nakup takega
objekta in 15.10.2000 smo v bivši
vojašnici pričeli z novogradnjo. S
požrtvovalnim delom, tudi ob prostih sobotah in z orodjem, ki smo
ga večinoma prinesli od doma,
smo 9.11.2001 odprli novo cestno
bazo v Ilirski Bistrici, v kateri imamo neprimerno boljše pogoje za
delo. Posipni materiali so sedaj v

pokritih deponijah, tovornjaki so v
hangarju pod streho, zaposleni na
bazi pa v urejenih prostorih.
Zato bi se rad za vse opravljeno
delo še enkrat zahvalil vsem, ki so
kakorkoli pripomogli, da lahko delamo v boljših pogojih.

				
Stanislav Maljevac
Vodja cestne baze Ilirska Bistrica

Cestne barikade proti
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v juniju 1991
V zabeležkah Jožeta POŽRLA,
takratnega vodje kamnoloma
v Črnem Kalu, je za 26.6.1991
zapisano:«Ob 13. uri sem dobil telefonsko obvestilo iz uprave, da
moram takoj fizično zapreti magistralno cesto pri kamnolomu na
najožjem delu pri silosih (steni) in
preprečiti nadaljnji prehod vozilom
JNA proti obali. To smo takoj naredili tako, da smo postavili prečno
na cesto nakladač in vozilo znamke
Mercedes – demper, naložen s kamenjem….«. Iz nadaljevanja zapisa
lahko ugotovimo, da smo s postavljeno barikado dejansko preprečili
prehod vojakom z vozili, ki so pot
nadaljevali peš.

Ocena škode na cestah
zaradi zapor

Vozilo CPK na barikadah na Črnem Kalu 26.6.1991

Arheološka najdba polža
V kamnolomu Črni Kal je bil leta
1994 v sivem, nekoliko zrnatem
apnencu v začetnem delu kamnoloma Črni Kal, za drobilno napravo,
najden velik polž, žal le njegovo
kamnito jedro. Gre za enkratno
arheološko najdbo, pomembno
za celotno Slovenijo, polža vrste
Campanile giganteum, ki ga je
analizirala Katedra za geologijo
in paleontologijo v Ljubljani. To je
doslej prva najdba te vrste in največji doslej najdeni polž v Sloveniji.
Iz opisa, ki ga je podala omenjena
katedra, povzemamo:« Ohranjeni
so najverjetneje zadnji štirje zavoji

kamenega jedra stolpičaste hišice,
ki predstavljajo približno polovico
hišice. V zgornjem delu zavojev je
spiralna odebelitev, ki daje kamenemu jedru stopničast videz. Zadnji, najmlajši zavoj ima ustje na
sprednji strani v kamnini. Ker so
zadnji štirje zavoji približna polovica hišice, lahko sklepamo, da je
imel primerek iz kamnoloma od 36
do 40 cm visoko hišico. Dimenzije
najdenega kosa pa so v višino 20,2
cm in v širino 15,0 cm.«

poiskali smo

Zanimivosti iz arhiva

Polž vrste Campanile giganteum iz
kamnoloma Črni Kal

Poklici in nazivi delovnih
mest v letu 1962

Ocena škode - iz dopisa z dne 12.7.1991, naslovljenega na Republiško upravo za ceste

V prilogi Pravilnika o izvajanju higienskega in tehničnega varstva pri
delu (današnji pravilnik iz področja
varstva pri delu) zasledimo pri navajanju »koristnikov zaščitnih sredstev« naslednje nazive poklicev oz.
delovnih mest:
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• poleg strojnikov, šoferjev, asfalterjev, gradbenih delavcev, zidarjev, čuvajev, avtomehanikov,
skladiščnikov in kamnolomcev,
ki so z nekoliko drugačnimi nazivi zaposleni še danes, zasledimo
tudi:
• kurjača kotla in škropilca (sta v
neposrednem stiku z bitumnom
oz. katranom – v tistem času se
je asfaltiranje izvajalo s segrevanjem bitumna v kotlih, špricanjem bitumna na podlago,
posutjem s kamnitimi materiali različnih frakcij in valjanjem;
špricanje bitumna in posutje s
kamnitimi materiali se je izvajalo
v treh slojih, vsak sloj se je izvajal
z nižjo frakcijo kamnitih materialov v razponu od 15-22 mm do
najnižje frakcije 3-7 mm, vrsto
frakcije so uporabili glede na to
ali je bila cesta magistralna ali lokalna),
• kovača,
• mizarja,
• žagarja – cirkularista (za žaganje
pri cirkularkah),
• vibracista,
• odrarja (tesar odrar),
• nakladalca in strežaja posipalca
pri asfaltnih delih,
• minerja (v kamnolomih, pri gradbenih delih, v predorih),
• kuharico, nakupovalca, servirko
in pomivalko v menzi,
• strojnike in delavce pri drobljenju
kamna,
• delavce cestno-vzdrževalne službe: pometači vozišča, spiralci
vozišča, posipalci poledenelega
vozišča in sekalci ledu ob poledici, delavci pri plugu.
Sonja Starc
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

42

Poročilo kadrovske službe za leto 1965 - kratko in jedrnato

poiskali smo

Nekaj določb iz Pravilnika o higiensko tehničnem varstvu iz leta 1962
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Ob ustanovitvi v letu 1962
je bilo Cestno podjetje Koper
opremljeno z naslednjimi
večjimi stroji, vozili in
napravami ter drugo opremo:
naziv stroja, vozila,
naprave, opreme
tovorni avto FAP 6 t

število
2

tovorni avto Thames 4 t

2

tovorni avto TAM 3 t

2

tovorni avto DODGE 3 t

1

tovorni avto Zadrugar
s prikolico
Unimog 1 t

1

poltovorni avto FIAT 0,3 t

1

1

poltovorni FIAT Zastava 1,5 t

1

traktor FIAT

4

traktor Crosti

1

traktor Peter

1

moped

3

dvokolo

4

tricikel

3

prikolica 3 t – rezervoar
za vodo
asfaltni kotelj Huter
samohoden
parni valjar

2

bitumenska škropilnica
»Inter«
motorni valjar 12 t

1

motorni valjar
Djuro Djaković 6 t
greder Galion

1

nakladač Michigan s
frezerjem
stroj za barvanje cestne osi

1

pihalnik Marini

1

drobilci

4

peč mala za asfaltiranje

1

kamnolomski kompresorji
in mlini
betonski mešalec

2

stružnica Fortuna

1

stranski železni plug

2

snežni plugi leseni

14

posipalci peska za poledico

6

1
1

1

1

1

1

štedilnik, bojler

2

postelje železne
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pisalni stroj Olivetti, Optima,
Remington, Continental
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Športne igre cestarjev Slovenije

Zakaj športne igre Slovenije? Ker
so bile nekoč tudi igre cestarjev Jugoslavije in na zadnjih sem imela
čast nastopati tudi sama. To je bilo
leta 1985 v Prištini.

Kasneje se je začela pojavljati kriza
v gospodarstvu, sledil je začetek
razpadanja Jugoslavije, posledično
je nastala kriza tudi pri organizaciji
oziroma financiranju iger, ki so zaradi velikega števila panog in na-

športne igre

Športne igre cestarjev Slovenije so
se odvijale še pred mojim pričetkom dela v letu 1980. Tekmovalo
se je v različnih disciplinah in sicer:
nogomet, namizni tenis, odbojka,
streljanje, tek, kegljanje in v tipičnih cestarskih opravilih, kot so postavljanje odbojnih ograj, znakov
in podobno.

stopajočih postale prevelik finančni zalogaj. Tako
so se zadnje letne igre cestarjev Slovenije odvijale
5. novembra 1989 v Novi
Gorici. Hec pa tak, da smo
na letnih igrah strgali ponoči led s šip avtomobilov,
bilo je -5 stopinj Celzija,
kar se v Novi Gorici redko
zgodi.
Ker pa je bilo med cestarji veliko
športnih duš, se je začelo z izvedbo
zimskih športnih iger, ki se odvijajo
še danes. CPK d.d. je bil organizator zimskih športnih iger leta 1998

v Cerknem in leta 2009 v Kranjski
gori z rekordno udeležbo 550 smučarjev. To je bil res velik organizacijski zalogaj, ki smo ga izpeljali z
odliko.
Cestarji srčno upamo, da se bodo
igre nadaljevale, da bodo ostale
rdeča nit cestarske zgodovine in
prihodnosti, prilika za srečanje starih in mladih generacij cestarjev,
izmenjava izkušenj in zanimivih
zgodb. Kajti cestarji smo bili, smo
in bomo. In ko se vozimo po cestah
sveta in peljemo mimo cestarjev, si
rečemo – glej jih, naši delajo....
Jana Obleščak
Administratorka

					47

Cestarska
1.

4.

Na spomlad gre,
ko se narava znova prebudi,
zadiha
in v stoterih barvah zacveti.
Na spomlad
se iz hladnih spon
izviješ tudi cesta – ti
in zacvetiš.
A tvoje cvetje je drugačno:
vsak tvoj cvet je žgoča, blatna rana,
ki tebi žge telo in meni dušo.
A jaz hitim
in krpam tvoje rane:
z gramozom, z emulzijo, z asfaltom,
da spet povrnem ti tvoj stari mik.

Zima se prihuljeno prikrade,
oklene nam deželo v led
in prežene reko pločevine s cest.
In jaz hitim na cesto:
posipam gramoz, posipam sol,
da premagam ta oklep leden.
Ko burja zahrumi
in nažene sneg v zasipe,
sem na cesti spet
in plužim,
prebijam kdove kateri že zasip,
bedim, kdove katero noč,
ko nepregleden plaz snega
vliva mi obup
in jemlje moč.
In ko oklene led mi dušo,
bolj kot oklenil tebi je telo,
zakolnem in vzdržim.

2.
Poletje je v zenitu,
ko sonce žge
in zrak od vročine pred očmi miglja.
Reka pločevine po tebi – cesta se vali,
pritiska nate kakor plaz,
ki uničuje ti telo in meni pljuča.
A jaz hitim
in te gradim:
z grederjem ojačam ti ustroj,
s finišerjem položim asfalt,
z valjarjem pogladim ti telo.
In potem še tista tanka, bela črta,
saj veš, za miličnike samo,
ampak naj bo!
3.
Jesen prirajža k nam
in jaz hitim na novo traso.
Izmerim, rišem – na papirju že imaš obraz.
Zdaj bager spopade se z zemljo
in tovornjaki neprekinjeno verigo sklenejo.
Še enkrat vse se znova ponovi:
gramoz, asfalt in tista tanka, bela črta.
A jaz že čutim prihajajoči hlad
in pripravljam se na vražji ples snega.
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A ko pred mano se zazori dan,
ozrem nazaj se
in te gledam, cesta,
vsa tiha si, vsa čista si,
tako sama, tako moja si.
Avtorica:
Nevenka Zakrajšek
Ob 25-letnici
Cestnega podjetja Koper, leta 1987
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Ob današnjem posebnem dnevu voščim vsem cestarkam in cestarjem
ob zlati obletnici Cestnega podjetja, zdaj družbe CPK d.d..
Tiho je prišel dan, ko nas srečal je Abraham,
naj nas pretekle poti, ki smo jih ustvarili, družijo,
bodoče, ki jih še bomo, še tesneje povežejo,
saj cestarji, ki skupaj ustvarjamo zgodovino in bodočnost cestarije,
se spoznamo, večkrat razidemo, a nikoli pozabimo.
SREČNO IN ŠE NA MNOGA LETA!
Ingrid Vrh
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