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Spoštovane sodelavke in sodelavci.
Mesec junij je običajno čas v letu,
ko že po tihem odštevamo dneve
do dopusta, planiramo, načrtujemo potovanja in poletne oddihe.
Čeprav časi niso najlažji, si je potrebno kdaj pa kdaj oddahniti, se
spočiti, nabrati moči za nove izzive, nove ideje in nove mesece, ki
so pred nami.

Tudi v osemnajsti številki glasila
smo vam pripravili kar nekaj zanimivih in aktualnih vsebin. Namesto
poročil večine vodij prihodkovnih
centrov, so svoje prispevke pripravili naši sodelavci iz posameznih
enot. Tako bomo še bolje spoznali,
kaj vse delamo in s čim se ukvarjamo. Tudi v prihodnje se bomo potrudili za predstavitev čim širšega
kroga sodelavcev na različnih delovnih mestih v vseh enotah. Zavedamo se, da je seznanjenost ena
temeljnih potreb zaposlenih, ki je v
teh nepredvidljivih časih še posebno pomembna.
Interno glasilo je živo in prav je, da
ga oblikujemo skupaj. V glasilu je

vedno možnost za nastanek nečesa novega, še bolj uporabnega in
zanimivega. Zato ponovno vabim
k sodelovanju vse sodelavke in sodelavce, vse, ki vam ni vseeno, vse,
ki vas veseli pisanje, fotografiranje,
risanje ali drugi načini sodelovanja
pri nastajanju in ustvarjanju novih
številk internih glasil. Vedno so dobrodošli tudi vaši komentarji, predlogi, mnenja in sveže ideje. Vse

Prav tako vas vabim, da obiščete
in sooblikujete našo intranet stran
www.modrapot.si.
Za konec vam želim, da vas poletno
sonce napolni z novimi energijami,
novimi idejami in ustvarjalnostjo.
Tanja Mejak
Poslovna sekretarka

uvodnik
uvodnik

Trenutki za nabiranje novih moci

to pošljite na elektronski naslov
tanja.mejak@cpk.si. Za vaš odziv
in sodelovanje se vam že v naprej
zahvaljujem.
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Iz naših enot
Letošnje leto ni prineslo pričakovanih in obljubljenih sprememb na
področju investicij v gradbeništvu,
kar ne pomeni, da smo pričakovali
pomoč države, ampak predvsem,
da se zažene investicijski ciklus, ki
bi omogočal neko normalno poslovanje, ter da se obstoječi projekti
ne zmanjšujejo na račun varčevanja države.

Vztrajati moramo na tej poti, čeprav se včasih komu zdi, da je
varčevanje nepotrebno ali preveč
ostro zastavljeno, ampak potrebno
je razmišljati in ukrepati v skladu z
možnostmi v danem trenutku, za
boljši jutri.
Prepričani smo, da se večina zaposlenih zaveda nujnosti varčevanja

Komerciala v prvi polovici
2012
Dnevi neusmiljeno tečejo, poletje
že trka na vrata, čeprav dnevne
temperature in občasne plohe tega
ne nakazujejo.
Vsakodnevne slabe novice, še posebno v gradbeništvu, na nas ne
vplivajo pozitivno in smo z njimi že
bombardirani s strani medijev, zato
jim v tem članku ne bom posvečala večje pozornosti. Stečaji družb,
stavke in brezposelni delavci, to
so slike, ki jih imamo pred očmi iz
dneva v dan, a nas kljub temu ne
pustijo hladne.
Pomlajena in prenovljena ekipa komerciale v sestavi Snežana, Barbara, Laura, Belmira, Igor, Damijan in
moja malenkost, deluje 100/uro in
se smelo spopada z izzivi, ki nam
jih pripravljajo ti turbulentni časi.

Zgodilo se ni nič od navedenega,
zato moramo izkoristiti vse priložnosti za pridobitev zadostne količine poslov, ki jih družba potrebuje
za realizacijo zastavljenih ciljev. V
danih razmerah to ni lahko in preprosto, zato je potrebno uporabiti
veliko energije in sposobnosti da se
lahko v takšnem neprijaznem okolju pride do zadostnega števila novih projektov. S tem se nam povečuje razpršenost investitorjev in s
tem tudi večja tveganja pri plačilih.
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Vse skupaj pomeni, da moramo še
naprej poslovati skrajno racionalno in tako kot doslej, nadaljevati
v smeri zmanjševanja stroškov na
vseh ravneh.

in realnosti časa, kajti interes vseh
zaposlenih mora biti, da čim prej
izidemo iz teh kriznih časov v obdobje normalnega poslovanja, ko
bo tudi okolje prijaznejše do dejavnosti gradbeništva.
V vodstvu z optimizmom zremo v
prihodnost, zato pričakujemo od
vsakega zaposlenega, da tako kot
do sedaj še naprej s svojim odnosom in razumevanjem doprinese k
skupnim naporom za prebroditev
kriznih časov.
    Vlado Švab
     Direktor za tehnično področje

Želimo si, da bi si razpisana dela
oziroma ponudbe sledile in se vrstile druga za drugo, a tega pač
v komerciali ni. V večji meri so to
»špice«, ko se obseg del poveča

naše enote
in oddajamo tudi po dve ali tri ponudbe na dan. V zadnjih mesecih
se te »špice« dogajajo skoraj vsakodnevno, tako da teden in mesec
mineta, kot bi mignil.

Kljub temu ne spimo na lovorikah
in se borbeno prebijamo naprej,
saj moramo za blagor vseh nas do
konca leta pridobiti še kar nekaj
del.

Želim si, da bi ta ekipa še naprej
obdržala tako dobro energijo in voljo do dela. Največja nagrada in zahvala vsem nam je pridobljen posel
oziroma sklenjena pogodba. Od tu
naprej (in še vmes, seveda) pa nastopijo in tkejo mrežo uspeha CPK
ostali sodelavci, saj je delo, ki ga
prične komerciala zaključeno šele,
ko je izvedeno in poplačano s strani
naročnika.

Za primerjavo:
V letu 2009 je bilo pripravljenih 875
ponudb, do 31. maja 2009 skupaj
375 ponudb, oziroma 43% ponudb
pripravljenih v tekočem letu.

Od februarja 2012 do maja 2012
smo med drugimi pripravili tri večje ponudbe za naročnika DARS
in sicer Preplastitev avtocestnega
odseka Sežana – Gabrk, Preplastitev avtocestnega odseka Postojna
– Unec in Preplastitev avtocestnega odseka Divača – Gabrk ter vse
tri tudi pridobili. Za Sežano – Gabrk smo že podpisali pogodbo in
bomo v kratkem pričeli z izvedbo,
za ostali dve pa pogodbi še pričakujemo.

veseli klicev naših sodelavcev s terena (in seveda ostalih), a prosimo
vas, da so vaše želje uresničljive.
Vedeti morate, da je komerciala
samo ena, klicev vseh vas pa veli-

V letu 2010 je bilo pripravljenih 927
ponudb, do 31. maja 2010 skupaj
383 ponudb, oziroma 41% ponudb
pripravljenih v tekočem letu.
V letu 2011 je bilo pripravljenih 832
ponudb, do 31. maja 2011 skupaj
377 ponudb, oziroma 45% ponudb
pripravljenih v tekočem letu.
Do 31. maja 2012 je bilo pripravljenih 431 ponudb, kar je 12% nad
povprečjem v zadnjih letih.
Za konec bi dodala še manjši namig oziroma prošnjo. Poglavitna
naloga komerciale je pripravljanje
ponudb in pridobivanje poslov. V
komerciali radi pomagamo in smo

ko več in vsem moramo biti vedno
na razpolago. Zato naprošamo za
malo strpnosti in razumevanja.
Suada Muratović
Direktorica za marketing
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Porocila PC
Reševanje ekološkega
problema v kamnolomih
Vsak proizvodni obrat – kamnolom povzroča pri miniranju, drobljenju in sejanju materialov neželene vplive na okolje. Ti vplivi so
predvsem prah, hrup, tresenje tal
in zračni udar. V nobenem primeru
pa ne smejo ogrožati življenja in
zdravja ljudi ali povzročati škodo.
Zato Zakon o rudarstvu izvajalcem
del – lastnikom nalaga, da morajo
zagotavljati monitoring o vplivih
dejavnosti na okolje. Na podlagi
zakonskih določil o varstvu okolja
se stalno v predpisanih rokih opravljajo predpisani monitoringi vplivov na okolje kot so:
•
•
•
•
•

monitoring hrupa v okolje,
monitoring emisij v vodo,
monitoring emisij v zrak,
monitoring imisij v okolje in
stalne seizmične meritve.

Na podlagi izvedenih meritev je izdelano Poročilo o meritvah in stro-

kovnih ugotovitvah. Vse opravljene
meritve morajo biti v okviru zakonsko predpisanih mej. V kolikor to
ni doseženo je potrebno ukrepati
v smislu zmanjšanja prekomerne
obremenitve okolja in ponovnih
meritev. Eden izmed najbolj motečih in vidnih dejavnikov onesnaženja je prašenje, ki nastaja pri
drobljenju in vožnji po površinah
proizvodnega obrata. Za preprečitev prašenja se poslužujemo raznoraznih ukrepov kot so:
• izgradnja odpraševalnih sistemov,
• asfaltiranje dovoznih in izvoznih
poti,
• pometanje in pranje asfaltnih
poti,
• močenje poti in deponij ter
• ustvarjanje vodne megle.
Odpraševalni sistemi so naprave,
katere odsesavajo prah na mestih,
kjer nastaja in ga preko cevovodov
transportirajo do zbirnega filtra,
kateri zadrži prašne delce, ter jih
preko polžnih transporterjev zbira

Sodoben, ekološko učinkovit sistem

v silosu naprave. Vsa zbrani prah
koristno uporabimo pri izdelavi asfaltnih zmesi kot polnilo.
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Asfaltiranje dovoznih in izvoznih
poti se poslužujemo takrat, ko
vemo da bodo dovozne in izvozne
poti v dolgotrajni rabi. Kljub asfaltirani poti pa je le to potrebno stalno
vzdrževati – pometati in po potrebi
prati. Za preprečitev prašenja na
makadamskih poteh in deponijah je potrebno zagotoviti stalno
močenje v suhih vremenskih razmerah. Ustvarjanje vodne megle
se poslužujemo predvsem za preprečevanje prašenja pri padanju
najfinejših materialov iz višine na
deponijo. Pri padanju materialov iz
višine se ustvari velika prosta koliZastarel odpraševalni sistem

prihodkovni centri
Prikaz preprečevanja prašenja z ustvarjanjem vodne megle

čina prahu, katero uspešno zaustavimo na ta način, da ga navlažimo z
vodno meglo. Tak navlažen prah se
zaradi teže useda na tla. Ima pa slabo stran, ker nam zamaže površino
proizvodnega obrata in deponije.
Delak Dušan
Vodja PC Kamnolom Razdrto

PC Asfaltna baza
PC Asfaltna baza je leto 2012 začela z remontom in raznimi popravili
na postrojenju. Omenjena dela so
potekala štiri delovne dni. Res je,
da bi si sam želel nekaj več časa
za popravila, preglede ter čiščenje
postrojenja asfaltne baze. Med letom, ko poteka proizvodnja asfalta se opravijo le nujna popravila in
vzdrževalna dela, zato smo se potrudili, da čim bolj izkoristimo ta
termin. Na asfaltni bazi je pač tako,
da imamo opravka z vročino in se
po končani proizvodnji postrojenje

ohlaja kar nekaj ur. V tem času je
popravila nemogoče opravljati, ker
je nevarno za zdravje zaposlenih.
Proizvodnja poteka po planu in je
nekako v povprečju zadnjih nekaj
let v tem obdobju. Do sredine meseca maja smo proizvedli skupaj
22.516 ton raznih asfaltnih zmesi. Pridobili smo tudi nekaj novih
receptur za nove asfaltne zmesi.
Vseh receptur oziroma vrst asfaltnih zmesi imamo sedaj 65.

Do decembra meseca bomo morali poiskati novega elektrikarja in
strojnika asfaltne baze, saj se bo
z decembrom mesecem upokojil
naš sodelavec Marjan Januš. Za to
delovno mesto že iščemo novega
sodelavca. Za konec naj povem, da
potekajo priprave za večja dela, ki
se nam obetajo na avtocestnem
programu v letošnjem letu.
Matjaž MANKUČ
Vodja PC Asfaltna baza
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PC Vzdrževanje - Signalizacija (projektiranje zapor)
Kot edini zaposlen za projektiranje
zapor, imam kljub težkim časom

semaforjem, ročnim usmerjanjem,
odstopom prednosti, itd. Ko izberemo ustrezni tip zapore, jo vrišemo v podlogo. Risanje tipa zapore
pomeni, da se vsak prometni znak
vstavlja na točno določeno mesto
na podlogi dela zapore. S tem je
osnovni grafični del končan.
Sledi mu še tekstualni del v katerem je potrebno podrobno opisati
kakšna dela se bodo izvajala, kako
bo potekal promet, kolikšna bo začasna širina voznih pasov, priložiti
je potrebno semaforski izračun če
uporabljamo semafor v zapori,...
Ko vse skupaj pripravimo, projekt
pošljemo na DRSC, ki nam izda dovoljenje za zaporo ceste.

in recesiji, zelo veliko dela. Ker v
gradbeništvu zadnje čase številna
podjetja propadajo in je na tržišču
malo kakovostnih izvajalcev del,
imamo v tem obdobju kar veliko naročil za opravljanje del (obnavljanja
avtocestnega križa, izgradnja nove
komunalne infrastrukture, sanacij
cest itd.). Vse se pa začne pri pridobivanju ustrezne dokumentacije za
zaporo določene ceste na kateri se
bodo dela izvajala. Izrisujemo tudi
projekte za zunanje naročnike na
podlagi dobljenih naročilnic.
Za pridobitev dovoljenja za zaporo
ceste je potrebno pripraviti kakovosten projekt, v katerem je orisano in opisano kako bo potekal promet v obdobju izgradnje.
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tajlov in obstoječe signalizacije.
Nato v programu za projektiranje
(AutoCAD, CSG plus) pripravimo
podloge in na njih vrišemo obstoječo signalizacijo ter nato na podlagi del, katera se bodo izvajala in

Najprej se izvede ogled območja
zapore in slikanje zanimivih de-

obsega gradbišča se izbere tip zapore. Tip zapore določa Pravilnik o
načinu označevanja in zavarovanja
del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu. Poznamo zapore
izven naselja in v naselju, urejena s

Za nekatere se zdi projektiranje zapore cest zelo enostavno in hitro,
vendar ni tako. Potrebno je zelo
dobro razmisliti in se posvetovati z
vodjo signalizacije, kako bo zapora
zasnovana, da ne bo prihajalo do
kakršnihkoli zapletov in zastojev,
hkrati pa mora biti tudi ustrezno in
varno zavarovano območje gradbišča.
Klemen DELAK
Delovodja v PC Vzdrževanje

Postojna je starodaven trg, ki je
prvič omenjen v starih oglejskih
rokopisih že leta 1136 z imenom
Arirech, status mesta pa je pridobila leta 1909. Gre za eno večjih regijskih središč v notranjsko-kraški
regiji, ki je situirano v neposredni
bližini ene izmed najbolj znanih
in eminentnih svetovnih naravnih
znamenitosti, Postojnske jame.
Kot ena izmed najbolj obiskanih
turističnih središč mesto Postojna
obenem predstavlja pomembnejšo
turistično-informacijsko regijsko
vstopno točko v okviru regijske turistične promocije.

Med najstarejše dele mesta spada tudi stari del mesta, imenovan
Majlont, ki je v skladu z Zakonom
o varstvu kulturne dediščine tudi
označeno kot varovano območje in

enota kulturne dediščine - Mestno
jedro.
Investicija objekta „Prenova starega mestnega jedra Majlont“ zajema obnovo stopnic, dotrajanih
kamnitih opornih in podpornih zidov z upoštevanjem arhitekture,
značilne za to območje, obnovo
javnih površin ulic, ki služijo predvsem kot dostopne in povezovalne
ceste ki se izvajajo ob nujni vzporedni ureditvi okoljske infrastrukture, ki zajema ureditev več kot 50 let
starega kanalizacijskega sistema
- izvedbo ločenega kanalizacijskega sistema sekundarne padavinske
kanalizacije, sekundarne komunalne kanalizacije, obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja, javne
razsvetljave, …
Kanalizacijsko omrežje je bilo na
večjem predelu izvedeno še iz zidanih kanalov, povsem dotrajano
in netesno tako, da je bilo prisotno
stalno puščanje v kraški teren, v
poletnih mesecih je bil še posebej
prisoten smrad, ki je bil posledica
dotrajanega mešanega kanalizacijskega sistema. Obnova vodovoda
je bila zaradi puščanja in zagotavljanja neoporečne pitne vode na
vodooskrbnem območju občine

Postojna in Pivka nujna. Urejanje
cest, ulic in stopnišč brez vzporedne ureditve okoljske infrastrukture bi bilo nesmiselno.

prihodkovni centri

Staro mestno jedro
Majlont v Postojni

Na objektu „Prenova starega mestnega jedra Majlont“ smo 16. maja
2011 pričeli z izvedbo del. Začetek
je bil težek, ozke in nedostopne ulice prekopane po dolg in čez, rušenje stopnišč, izvedba provizorijev,
zaščita starih objektov,...
Dela smo izvajali po odsekih v ulicah, večinoma več ulic istočasno.
80% komunalne infrastrukture
vključno s stopnišči smo naredili
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delam od septembra 2010, pred
tem sem opravljal dela kot kalkulant v marketingu, ter kot delovodja v PC Vzdrževanje (cestna baza
Koper).
V kamnolomu Črni Kal opravljam
administratorska dela. Narava dela
je zelo pestra, kajti potrebno je
opraviti vrsto opravil, ki so potrebna ob proizvodnji kamnitih agregatov kamnoloma.

pred pričetkom zime. V obdobju
med decembrom in februarjem
smo izdelovali montažne tlakovane mulde, katere sedaj polagamo
v cestišče.
Projekt je glede na težke pogoje
dela potekal brez težav. S pomočjo
dobre ekipe naših fantov in podizvajalcev, je nekaj kar je na začetku
kazalo kot „nočna mora“ postalo
užitek.
Tako, leto je naokrog, sedaj smo v
fazi zaključnih del. Staro mestno
jedro Majlont postaja vsak dan
lepše, tlakovane mulde, prekrasna
kamnita stopnišča, urejene ulice in
dvorišča so izbrisali spomin na staro razpadajoče jedro.
Elena POTEPAN
Odgovorni vodja del manj
zahevnih gradbišč

PC Kamnolom Črni Kal
10

V CPK d.d. sem zaposlen dobrih
osem let. V kamnolomu Črni Kal

Za ves odpeljani material je potrebno izdati spremni dokument,
to je dobavnico ali račun. To pomeni, da je potrebno biti za prodajnim okencem neprekinjeno v času
delovnega časa. Ker se opravlja
prodaja tudi za gotovinsko plačilo,
je potrebna primerna zbranost pri
delu.
Moja aktivnost je usmerjena v
glavnem v naslednja administratorska opravila: vodenje prodajnih
nalogov po kupcih, knjiženje in izdaja dobavnic, knjiženje in izdaja
računov, priprava predračunov,
knjiženje prejetega goriva za de-

lovne stroje, kamione, materiala
in sredstev za delo, vodenje kartic
zalog proizvedenega materiala,
pošiljanje podatkov o porabi goriva strojev in kamionov za obračun trošarin, vodenje in knjiženje
blagajniških aktivnosti, priprava
izhodne pošte in njena predaja na
pošto, dnevna priprava plačilnih
nalogov za prejeto gotovino, prenos gotovine in njen polog na pošti, ter končno priprava podatkov
za obračun plač zaposlenih v kamnolomu Črni kal.
Naštete aktivnosti so intenzivnejše
v prvi polovici meseca, saj so namenjene obdelavi podatkov preteklega meseca.
Pohvaliti moram dobro sodelovanje in odziv oddelka za informatiko, saj zelo hitro ugotovijo vzroke
in odpravijo težave, ki se občasno
pojavljajo v računalniški mreži,
brez katere ni možno opravljati
mojih vsakodnevnih opravil.
Vid Jazbec
Administrator

Trošarina je davek na določeno
blago, vključujoč alkohol, tobak,
bencin in kurilno olje. Trošarina se
plačuje od trošarinskih izdelkov,
proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih
izdelkov, ki se uvozijo v RS. Prihodki od trošarin pripadajo proračunu
RS.
Zakon o trošarinah uvaja pravico
do vračila dela plačane trošarine na
plinsko olje, ki se dokazljivo porabi
kot pogonsko gorivo za komercialne namene in kurilno olje, ki se
porabi za proizvodne namene. Za
CPK d.d. so zanimivi trošarinski

izdelki iz naslova pogonskih goriv
za komercialne in mineralnih olj za
proizvodne namene. Na podlagi
zahtevkov CPK dobi vrnjeno delno
ali celotno plačano trošarino, glede
na artikel in namen porabe.
Podrobnejši način vračila je določen v Pravilniku o vračilu za komercialni namen. Šteje se, da je
plinsko olje, nabavljeno v Sloveniji,

porabljeno kot pogonsko gorivo za
komercialni namen:
• če je porabljeno za prevoz blaga
za plačilo ali za lasten račun, z
lastnimi ali z najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni
izključno cestnemu prevozu blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 tone;
• vračilo trošarine se ne izvaja za
gorivo, kupljeno z gotovino;
• upravičenci so prevozniki, pravne osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v
članicah EU;
• upravičenec mora voditi evidence o nakupu in porabi goriva in
v svojem knjigovodstvu mora
zagotoviti naslednje podatke:
• registrska oznaka vozila,
• velikost standardnega rezervoarja,
• povprečna poraba goriva,
• število prevoženih km,
• velikost in namen uporabe
dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu.
Vračilo plačane trošarine se uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka.

Obrazcu je treba priložiti:
• kopije računov o nabavi plinskega olja v Sloveniji;
• kopije evidenc, ki vsebujejo registrsko oznako vozila, količino
in datum polnitve ter število km
pri vsakem polnjenju;
• dokazilo o opravljanju dejavnosti;
• dokazilo o lastništvu vozila.

prihodkovni centri

Trošarine v PC
Mehanizacija

Mesečni zahtevek se vloži do konca tekočega meseca za pretekli
mesec za katerega se uveljavlja
vračilo. Carinski organ praviloma
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prihodkovni centri

odloči o zahtevku v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka in izvede
vračilo trošarine v 30 dneh od vročitve odločbe.
V CPK d.d. mesečno vložimo tri
različne zahtevke za vračilo plačane trošarine in sicer:
• zahtevek za vračilo trošarine za
pogonska goriva (bencin in plinsko olje) za delovne stroje,
• zahtevek za vračilo trošarine za
pogonska goriva za večje kamione (plinsko olje) in
• zahtevek za vračilo trošarine za
mineralna olja (kurilno olje) za
proizvodne namene (proizvodnja asfalta).
Pravico do 50-odstotnega vračila
trošarine uveljavljamo po Odredbi o vračilu trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen. Pri opravljanju uporabljamo mineralno olje za
pogon delovnih strojev in strojev v
gradbeništvu in vzdrževanju cest.
Pravico do 100-odstotnega vračila
trošarine uveljavljamo po Zakonu
o trošarinah za porabo energentov
za proizvodne namene za porabljeno kurilno olje pri proizvodnji asfalta v bazi v Senožečah.
Pravico do delnega vračila trošarine uveljavljamo za plinsko olje, ki
se porabi kot pogonsko gorivo za
komercialni namen. Tu gre predvsem za porabo goriva za večja
tovorna vozila, ki je porabljeno za
prevoz blaga.
Upravičenec je dolžan hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila
vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katerega se listine nanašajo.
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V letu 2011 smo vložili in dobili vrnjeno trošarino za naslednje zahtevke:
• v ABS za dobavljeno kurilnega
olje smo dobili 100% trošarino,
• pogonsko gorivo za delovne
stroje smo dobili vrnjeno 50%
trošarino,
• pogonsko gorivo za kamione
smo dobili vrnjeno trošarino po
mesečnih odredbah.
Za ABS in delovne stroje smo v
letu 2011 dobili vrnjeno trošarino
po vlogah in zakonskih določilih
za celo leto v enakem procentu. Za
tovorna vozila pa se je trend vračila
zaradi krize in luknje v državnem
proračunu precej zmanjšal, v primerjavi z začetkom leta 2011.
Franko Peroša
Administrator

Nova spletna stran CPK
Spletna stran družbe, ki smo jo na
splet postavili leta 2005, je bila v
grafično nespremenjeni obliki v
letu 2011 stara že 6 let. Ker v računalniškem svetu tako obdobje
predstavlja celo večnost, se nam je
ob 50 - letnici družbe zdelo primerno, da spletno stran popolnoma
prenovimo. Od začetka leta 2012
je tako na spletnem naslovu www.
cpk.si na voljo popolnoma nova
predstavitvena stran družbe.
Iz tehničnega vidika predstavlja
nova spletna stran velik korak
naprej, saj uporablja najnovejše
spletne tehnologije, ter se tako,
kljub kompleksnim grafičnim elementom, pravilno prikazuje na
najrazličnejših brskalnikih različnih
ločljivostih ter tudi tabličnih računalnikih. Ker so se povprečne hitrosti dostopa do interneta v zadnjih
letih bistveno povečale, je grafična
podoba spletne strani lahko veliko bolj bogata od predhodnice.

Vsebinsko nova spletna stran zajema vsa področja, ki jih je pokrivala
že njena predhodnica, vendar pa
je urejenost vsebine na bistveno
višjem nivoju, poleg tega pa je tudi
navigacija skozi spletno stran zaradi modernejšega vmesnika uporabniku prijaznejša. Nova spletna
stran vsebuje bogato animirano
slikovno galerijo, ki je urejena po
posameznih menijskih izbirah oziroma področjih, teh pa je na spletni
strani CPK d.d. skupno sedem.

prihodkovni centri

Spletna stran tako vsebuje veliko
prosojnih grafičnih elementov, ki
dajejo strani moderno podobo.
Ozadja spletne strani krasijo velike fotografije, ki pa se uporabniku
ne prikažejo hipoma, ampak preko
animacije vzniknejo iz osnovnih
kontur. Na ta način smo na simbolni ravni želeli prikazati našo družbo, kot mesto, kjer se načrti spreminjajo v resničnost.

V naši družbi gradimo, vzdržujemo, ponujamo in proizvajamo.
Predstavitev omenjenih področji
delovanja družbe predstavlja prve
štiri področja spletne strani. V področju »to smo mi« se poleg osnovnih podatkov o družbi nahajajo še
najnovejše novice, ter podatki o
prostih delovnih mestih. Sledi področje »uporabno«, kjer si lahko
uporabniki preberejo nekaj zanimivih člankov, možen pa je tudi interaktiven dostop do glasil Modra
pot. V zadnjem področju »vreme«
pa so prikazani podatki vremenskih postaj CPK d.d., ki se avtomatsko obnavljajo.
O novi spletni strani bi se dalo še
veliko napisati, a najhitreje jo boste
spoznali, če jo obiščete kar sami.
Primož Kralj
Vodja informatike
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izobraževanje

Redno usposabljanje voznikov
v cestnem prometu v letu 2012
V skladu s Pravilnikom o vsebini,
načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu in
Pravilnikom o izvajanju notranje
kontrole je 13. aprila 2012 v prosto-

ljencev s temami kriminalitete,
mobilnih delavcev kot žrtev
kriminala, aktivne udeležbe
mobilnega delavca, preventivnih ukrepov in odgovornosti
prevoznika;

rih Območne obrtno-podjetniške
zbornice v Sežani potekal tretji del
rednega usposabljanja voznikov.

• poleg omenjenih vsebin pa je
Primož Mrvar iz Presoje d.o.o.
voznike seznanil z novostmi
prometne zakonodaje.
•
Predavanja so bila zanimiva in poučna, z uporabnimi vsebinami v

Usposabljanje je tudi tokrat izvedla Presoja d.o.o. po sprejetem
programu za leto 2012, predavali
so Matevž Udovič iz Prevozništva
Anton Udovič s.p., Jože Mencin,
upokojeni višji policijski svetnik in
Primož Mrvar iz Presoje d.o.o..
V programu usposabljanja so vozniki osvojili naslednje vsebine:
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• nove tehnološke rešitve na
tovornih vozilih in v okviru teh
ekološke standarde in uporabo novih tehnoloških rešitev
za pogonske motorje, prenos
navora in moči, pnevmatike,
zavorni sistemi, sistemi varnosti
in pomoči voznikom;
• preprečevanje kaznivih dejanj
in tihotapljenja ilegalnih prise-

vsakdanjem življenju vsakega posameznika. Pri novih tehnoloških
rešitvah je predavatelj poudaril
prednosti biodizla, pogonskega
goriva iz obnovljivih virov, kot so
rastlinska olja in živalske maščobe
in edinega alternativnega goriva,
ki se lahko uporablja neposredno,
brez predelave dizelskega agregata
razen vodov goriva. V nadaljevanju
je podal še informacije o izdelovanju keramičnih sklopk, ki prenesejo
večje temperature in imajo daljšo življenjsko dobo; o prednostih
polnjenja tovornih pnevmatik s
plinom, katerih bistvene prednosti
so krajši čas polnjenja pnevmatik,
daljši čas ohranjanja enakega tlaka in daljša življenjska doba pnevmatik; o razvoju avtomatiziranih
menjalnikov z vgrajenimi GPS navigacijskimi sistemi; zavornih sistemih in drugih novih tehnoloških
rešitvah ter nazorno prikazal pritrjevanje tovora s pasom, pri čemer
je opozoril na nujnost pravilnega
pritrjevanja ter ob tem prikazal
primere nesreč kot posledic nepravilnih razporeditev in pritrditev
tovora. Med zanimivostmi je med
drugim povedal, da za boljši oprijem gum v vremenskih pogojih pri

izobraževanje
temperaturah – 15 in več stopinj
Celzija, dodajajo kavčuku olje iz
pomarančnih olupkov.
V okviru teme preprečevanja kaznivih dejanj je predavatelj poročal o statističnih podatkih na področju kriminalitete za preteklo
leto. V letu 2011 je bilo ugotovljenih 54.564 kršitev javnega reda in
miru, na področju prometne varnosti je bilo zabeleženih kar 354.536
cestno-prometnih prekrškov, za
posledicami prometnih nesreč je
umrlo 141 udeležencev v prometu, 919 udeležencev je bilo hudo
telesno poškodovanih, 8.754 pa
lažje poškodovanih. 2.695 je bilo
pobegov s kraja prometnih nesreč.
Iz teh podatkov lahko ugotovimo,
da se v prometu vsak izmed nas
lahko hitro znajde v vlogi kršitelja
ali oškodovanca. Po nekaterih virih
naj bi bil v zadnjih petih letih napaden vsak šesti voznik, med njimi
pa vsak peti voznik več kot enkrat,
kar je zelo zaskrbljujoč podatek. Iz
teh podatkov lahko zaključimo, da
star ljudski rek, da je voznik z eno
nogo v zaporu, z drugo pa v grobu,
še kako velja.

Predavatelji so voznike poučili še
o tem, kako prihraniti gorivo, saj
je znano, da strošek goriva danes
že presega 40 % skupnih stroškov
prevoza.
Glavni poudarki predavateljev pa
so bili na preventivnem delovanju
preprečevanja kaznivih dejanj:
• pregled vozila in dokumentacije
pred vožnjo,
• parkiranje vozil na osvetljenih
ali varovanih parkirnih prostorih,
• razmisliti bi bilo potrebno o
vgradnji avto alarmov s senzorji
proti tresljajem.

Za zaključek pa še šala o poklicu
šoferja: šoferski poklic je lep - cel
dan sediš, gledaš skozi okno, pa še
sonce sije nate.
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
Viri:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS št.
131/2006, popr. 5/07, 123/08 in 28/10)
Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih
vozil v cestnem prometu (UL RS št. 103/2010)
Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (UL RS št. 70/2011)
Program rednega usposabljanja voznikov vozil
za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu
za leto 2012
Gradivo za redno usposabljanje voznikov v cestnem prometu, ki so ga pripravili predavatelji
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naši sodelavci

Predstavljamo vam
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Finančno – računovodski
oddelek
Predstavitev Nevija
Udovič
Po končani srednji ekonomski šoli
sem svojo poklicno pot začela in
tudi nadaljevala v računovodstvu.
Kot za vsakogar, je prišel tudi zame
čas odločitve za spremembo delovnega okolja. Moja poklicna pot
sedaj šteje že par deset kilometrov,
če se šaljivo izrazim. Tako je sedaj
že skoraj leto naokrog odkar sem
se na CPK d.d. pridružila zaposlenim v finančno-računovodskem
oddelku. Tu sem spoznala nov način dela, saj programi, ki jih uporabljamo, so bolj izpopolnjeni. Velika
novost zame je bil dokumentni sistem in povezano skeniranje računov in vseh dokumentov, česar do
sedaj nisem poznala. V tem vidim
prednost saj npr. računi ne krožijo
fizično od podpisnika do podpisni-

ka in je minimalna možnost, da se
originalni račun izgubi, skrajša pa
se tudi čas podpisovanja.
Marsikdo bi mislil, da je delo v računovodstvu dolgočasno, vendar je
meni to delo všeč. Vsaka sprememba je težka, vendar sem se s pomočjo novih sodelavcev lepo vklopila
v nov delovni ritem. K mojemu dobremu počutju pripomore tudi dobra komunikacija med sodelavci in
prijetno delovno okolje.

Zadovoljstvo z delom, ki ga opravljaš, je kot materi devetošolke in
študenta, še toliko bolj pomembno. Kar mi ostane prostega časa, ki
ga ni prav veliko, ga izkoristim za
vrt, rože, sprehode in pomagam v
kajak kanu klubu, kjer veslata hči in
sin. Včasih pa za razvedrilo in sprostitev zaveslam tudi sama.
Nevija Udovič
Knjigovodja

Dodajamo leta življenju, življenje
letom in zdravje življenju…
zdravje

Občutljivost na
vreme - bolezen
sodobnega časa
Prispevek pripravljam v času, ko so
korenite vremenske spremembe
stalnica. Še včeraj je bilo 28 stopinj,
danes pa so temperature že padle
na zimski nivo. Tudi ljudje tarnajo,
da je za njihovo počutje in razpoloženje krivo…vreme. Pa sem malo
pobrskala o tej temi in našla veliko
zanimivega.
Tretjina ljudi v Evropi trpi zaradi
vremenskih sprememb, občutljivost na vreme pa postaja bolezen
sodobnega časa. Kdo se ni še nikoli
zapletel v pomenek o vplivu vremena na počutje? Pa ne zato, ker se o
čem drugem ne bi znali pogovarjati, ampak zaradi vremenskih sprememb, ki vplivajo na naše telosno
in duševno počutje. Kroničnim bolnikom vremenski vplivi povzročajo
nemalo težav, vremensko bolj občutljivi, sicer pa zdravi ljudje, pa se
jim vse težje prilagajamo in z njimi
težko živimo.

Krivci za slabo počutje
Na naše telo najbolj vplivajo suhi
in vroči vetrovi, ki naelektrijo
ozračje. Ker prihajajo od daleč in
s seboj prinašajo tamkajšnje podnebne značilnosti, organizem prisilijo, da reagira in se prilagaja.
Tudi na vlažnost v zraku in padec
pritiska pred pomladanskimi ali
poletnimi nevihtami, se telo težko
odziva in pretresa naše počutje.
Nihanja v temperaturi, ki se ekstremno dvignejo ali spustijo pod
dolgoletno povprečje, povzročajo reakcije v našem telesu in ga
obremenjujejo, k temu pa lahko

še dodamo netipične vremenske
spremembe, ki so vzrok klimatskih
sprememb novejšega časa, vedno
večja onesnaženost zraka, cvetni
prah, sončno sevanje, polna luna in
še marsikaj.
Sposobnost naravnega prilagajanja
našega organizma in zmanjšanje
odpornosti različnim vremenskim
spremembam je lahko pogojena
z dednostjo in z zdravjem, nekaj
krivde pa lahko pripišemo sodobnemu načinu življenja. Večino časa
preživimo v zaprtih prostorih, pogosto z umetno klimo, vedno manj
se gibamo, naše prehrambne navade so slabe. Torej, bolj ko živimo
v nesoglasju z naravo in nismo na
svežem zraku, večje so naše težave
in težje se prilagodimo.

pritiska in vlažnosti v zraku so:
glavobol, migrena, težave s spanjem, stiska, utrujenost, splošna
slabost, hitre spremembe v razpoloženju, razdražljivost, nervoza,
depresivnost, težave s srcem, krvnim obtokom in s koncentracijo,
bolečine v kosteh in sklepih, bolečine, ki jih ne znamo razložiti, bolečine v zaceljenih ranah in kosteh.

Posledice vpliva vremena
Nekateri ljudje se sploh ne zavedajo, kaj se z njimi dogaja, drugi, bolj
občutljivi in na spremembe dovzetni, pa burno reagirajo. Tipični
znaki občutljivosti na vreme, predvsem temperaturnih sprememb,
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zdravje

Toplo vreme vpliva na naše razpoloženje in nam zmanjša apetit, s prvi hladnimi dnevi pa nam
hrana še preveč tekne. Dež nekatere naredi depresivne, in da
bi spremenili svoje razpoloženje,
se zatečejo k hrani. Tudi veter
vzbuja lakoto in ko pritisk pada,
se lahko v enem samem dnevu
razširimo celo za tri centimetre.
Posledice vpliva vremenskih sprememb še najbolj občutijo kronični
bolniki, predvsem tisti, ki imajo težave s srcem, pritiskom, dihalnimi
organi in revmatiki.

Kako ublažiti negativne
vplive vremena
Svoj organizem lahko naučimo
prilagajanja vremenskim spremembam in ga utrdimo, če več
pozornosti posvetimo zdravemu
načinu življenja, zdravi prehrani, telesni aktivnosti in dihanju,

ter drugim metodam sprostitve.
Namesto, da se skrivamo v zaprtem prostoru, pojdimo na zrak in
uživajmo v soglasju z vremenom.
Zakaj bi se dobro počutili samo,
dokler je zunaj toplo in sončno?
Ne bežimo od zime in vlage, naučimo se uživati v dežju, vetru, megli in snegu. Primerno oblečeni se
lahko ukvarjamo s športom, sprehajamo, hitro hodimo, tečemo ali
se vozimo s kolesom, ne glede na
vreme. V zelo vročih dneh se umaknimo v senco, pijmo veliko tekočine, predvsem vode in zdravilnih
čajev z medom. Alkoholu, kavi in
drugim poživilom se raje izognimo.
Tudi stresno življenje poveča občutljivost na vremenske spremembe,
zato v kritičnih dnevih upočasnimo
svoj življenjski ritem, ki ga sicer živimo, izogibajmo se težjim odločitvam in večjim fizičnim naporom.
Veliko počivajmo, se dobro naspimo, sproščajmo z dihanjem in z
meditacijo, pojdimo v savno, ali se

izmenično tuširajmo s toplo in hladno vodo. Pomagamo si lahko tudi
z minerali, zdravilnimi zelišči in »biovremenskimi preparati«, vendar
se moramo pred njihovo uporabo
posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Biovremenska napoved
Biovreme je povzetek dejanskega vremenskega dogajanja z vsemi njegovimi značilnimi pojavnimi
oblikami in predstavlja dragoceno
pomoč vsem tistim, ki trpijo zaradi
vremensko pogojenih težav. Morda
se nam le zdi, da Slovenci na področju biometeorologinje močno
zaostajamo, vendar ni tako. Danes lahko že vsak zdravnik potrdi,
da so biovremenski vplivi dodatni
dejavnik, ki polni ambulante, pa
tudi prometni policisti ugotavljajo,
da prispevajo k nastanku nesreč in
nasilniških dejanj. Zato redno spremljanje napovedi in obnašanje v
skladu z navodili ne pomaga samo
vremensko občutljivim ljudem, da
se na kritična obdobja lažje pripravijo. Tudi vremensko neobčutljive
ljudi opozori, kdaj naj bodo bolj previdni in do drugih ljudi bolj strpni.
Tanja Mejak
Poslovna sekretarka
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Vir: www.sepet-sanj.com

Ucinkovito upravljanje casa
aktualno

Upravljanje samega
sebe v odnosu do časa
Ni malo časa to, kar imamo, ampak je veliko tega, česar ne izkoristimo.
(Lucius Annaeus Seneca).

Čeprav ga ne vidimo, je za naše
vsakdanje življenje potreben. Čas
narekuje, kdaj gremo v šolo, kdaj
začnemo delati, kdaj se začne gledališka predstava, kdaj moramo
vzeti zdravila ….. Čas je poseben
»vir«, ki je neviden, vendar kljub
vsemu končen. Je vir, ki se ga ne da
pridobiti, shraniti, kupiti ali spremeniti. Ne moremo ga upočasniti
ali pospešiti, vse, kar lahko storimo
je, da ga porabimo najbolje, kot ga
lahko.
Živimo v dobi, ko hiter življenjski
tempo spremlja stalen občutek po-

manjkanja časa. Vedno več je tega,
kar bi morali (in želeli) opraviti, količina časa pa ostaja enaka. Živimo
z občutkom, da vedno zamujamo.

Zato je potrebno učinkovito upravljati s svojim časom. Upravljati
s časom? Čas se upravlja sam od
sebe, potrebno pa je upravljati z
vodenjem in upravljanjem nas samih v času, ki nam je dan. Bistvo
upravljanja časa je v tem, da se
naučimo razporediti čas tako, da
dosežemo želene cilje. Ko dobimo

občutek, da smo mi tisti, ki upravljamo z lastnim časom, dobimo
tudi občutek, da nadziramo svoje
življenje.

Zakaj je upravljanje časa
še vedno problem
Analize raziskav kažejo, da:
• več kot polovica vodilnih in strokovnih zaposlenih dela več kot
10 ur dnevno,
• tri četrtine zaposlenih ponoči v
sanjah podoživlja službo,
• je več kot polovica zaposlenih
že večkrat odpovedalo ali preložilo dopust zaradi časovnih
pritiskov v službi,
• tri četrtine zaposlenih ugotavlja,
da nima dovolj časa za družino,
• več kot polovica jih najmanj
enkrat mesečno dela tudi konec
tedna,
• več kot tri četrtine zaposlenih
delo običajno vzame domov,
• imajo zaposleni občasna obdobja nespečnosti zaradi časovnih
stisk v službi.
Temeljne vzroke za večino zadreg s
časom lahko pripišemo nekaterim
močnim težnjam v človeški naravi:
ego, želja po ugajanju, strah pred
zamero, strah pred novimi izzivi,
radovednost, negotovost, vera
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v svoje sposobnosti in zavidanje
sposobnosti drugih, ambicije, perfekcionizem. Vse to so človeške
lastnosti, ki so lahko pogubne, ko
si prizadevamo, da bi učinkovito
izkoristili čas. Če želimo prevzeti
nadzor nad svojim časom, se moramo naučiti prepoznati te težnje in
samega sebe prisiliti, da spremenimo svoje ravnanje. Boriti se bomo
morali proti svojim navadam, kar
ni preprosto, je pa vsekakor vredno
truda.

Do večje učinkovitosti z
načrtovanjem in postavljanjem ciljev
Temelj učinkovitega upravljanja
časa je načrtovanje in določanje jasnih ciljev. Cilji usmerjajo delovanje
posameznika in omogočajo dosego
želenih rezultatov na učinkovit na-

segljivih, sicer je pomemben cilj
lahko videti preveč neuresničljiv in
predaleč v prihodnosti. Glede na
to, kateri cilji so nam najpomembnejši, si nato postavimo dolgoročne cilje za vsako področje. Sledi
načrtovanje posameznih nalog in
določitev časa, namenjenega vsaki nalogi. Tako bo doseganje več
manjših korakov zaporedoma pripeljalo do želenega cilja. Ob tem
je pomembno vedeti, kaj so naše
ključne odgovornosti, prioritetni
cilji in naloge.
Načrtovanje dneva strnemo v štiri
faze:
• Zastavite si dolgoročne cilje
in opredelite z njimi povezane
naloge.
• Določite, kateri cilji in naloge
imajo prednost glede na njihovo
dolgoročno pomembnost in
kratkoročno nujnost.
• Spoznajte svoj osebni energijski cikel in si skicirajte »idealen
dan« na podlagi svojih najučinkovitejših delovnih dni.
• S temi tremi opekami – cilji,
prednostmi in idealnim dnevom
– zgradite dnevni načrt in si ga
zapišite.
Ob načrtovanju se moramo vprašati tudi:

čin. Kot navaja Mackenzie (1998):
»Če vam je vseeno, kam greste,
potem ni pomembno, po kateri
poti se odpravite. In ni pomembno,
kako dolgo boste tja potovali.«
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Teoretiki svetujejo postavitev dolgoročnega cilja, ki ga razdrobimo
v več manjših, lažje in hitreje do-

• Kaj je zame najbolj pomembno?
• Katere osebe so za mene najbolj
pomembne?
• Kaj bi rad delal? Kaj bi rad bil?
• Kaj je zares prav?
Za načrtovanje opravil, nalog, urnikov, opozoril uporabljamo raznovrstno programsko opremo, opomnike in planerje, pri čemer lahko
uporabljamo poljubne metode razvrščanja opravil po prednostih.

Najpogostejši zapravljivci časa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telefonski klici
naključni obiskovalci
nepričakovane aktivnosti
osebna neorganiziranost
neustrezno načrtovanje
pomanjkanje samodiscipline
neučinkovito delegiranje
nezmožnost reči NE
preveč nalog hkrati
odlašanje
sestanki
urejanje papirjev
nedokončane naloge
neprimerno osebje
slabo opredeljena odgovornost ali
pooblastila
slabo sporazumevanje
neustrezen nadzor in spremljanje
napredka
• nepopolni podatki

Koraki učinkovitega upravljanja časa
1. Naredite analizo svojega načina porabe časa.
2. Ovrednotite stare cilje in si
postavite nove.
3. Pretvorite in prilagodite nove
cilje v realne, izvedljive naloge.
4. Načrtujte porabo časa za konkretne naloge.
5. Prepoznajte svoje »zapravljivce

Omejitev zapravljivcev
časa
Med najpogostejše porabnike časa,
ki nas ovirajo pri opravljanju zastavljenih nalog, štejemo sestanke,
telefonske klice in nepričakovane
aktivnosti, zato moramo biti na ti.
zapravljivce časa pozorni in zavestno zmanjšati njihovo količino.
Pripravimo seznam desetih problematičnih področij, ki jih bomo
reševali, najbolj kritično uvrstimo
na najvišje mesto.
Za večino ljudi sta najprimernejša
dva načina reševanja zapravljivcev
časa:
• vsak teden se osredotočimo
samo na en kradljivec časa in si
po najboljših močeh prizadevamo, da bi vedenje spremenili na
enem področju,

• vsak mesec se osredotočimo na
tri ali štiri zapravljivce: prva dva
meseca na tri, tretji mesec na
štiri.
Ljudje, ki si želijo takojšnje učinke,
se v glavnem odločijo za prvi način.
Drugi način je primernejši za tiste,
ki med zapravljivci vidijo povezave
in se lahko posvetijo večim zapravljivcem hkrati.

Zaključek
Čas teče nenehno in nepovratno v
ustaljenem ritmu, ki ga ni mogoče
spremeniti in pomeni življenje - 24
ur dnevno, 60 minut na uro in 60
sekund na minuto, šestdesetiški
sistem, ki se je ohranil do danes, so
določili Sumerci približno 2000 let
pr.n.št.. Ob splošnem pomanjkanju časa je potrebno razviti veščine
upravljanja s časom ob spremembi
dosedanjega načina razmišljanja
in delovanja. Učinkovito upravljanje časa se odraža v uspešnem
doseganju ciljev, višji produktivnosti, povečanju osebne storilnosti,
zmanjševanju stresa, višji motivaciji, zadovoljstvu in doseganju ravnovesja med delom in zasebnim
življenjem. To je pomembno še po-

sebej danes, ko smo priča svetovni
in slovenski gospodarski krizi ter še
posebej krizi v gradbeništvu.
Porabimo čas najbolj optimalno,
za prave namene in prave ljudi.
Zagotovimo si lepše in preprostejše življenje na delovnem mestu in
dosegajmo zmago na osebnem
področju.

aktualno

časa« in jih zavestno odpravite.
6. Bodite disciplinirani, uresničujte zastavljene naloge in cilje v
časovnih rokih.
7. Poskrbite za prožnost urnika,
prilagajajte ga trenutnim okoliščinam.

Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

Literatura in viri:
1. Covey R. Stephen. 1994. 7 navad zelo uspešnih ljudi. Ljubljana, Založba Mladinska
knjiga.
2. Mackenzie, R. Alec. 1998. Časovna past. Ljubljana, Gospodarski vestnik
3. Seiwert, J. Lothar. 1997. Novi 1x1 obvladovanja časa. Maribor, Doba
4. Scott, Martin. 1998. More time, less sress.
London
5. Tavčar, I. Mitja. 1998. Obvladajmo čas. Ljubljana, Novi Forum
6. Webber, A. Ross. 1972. Time and management. New York
7. Čas pomembnejši od denarja? Dostopno na:
http://www.uzivajmozdravo.si/zdravje_in_
sport/clanki/zdravje/clanek?aid=2097
8. Time management. Dostopno na: http://
www.studygs.net/timman.htm
9. Karen M. Williams. Tips on Effective Time Management. Dostopno na:
http://ohioline.osu.edu/cd-fact/1006.html
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Naši kadri
zaposleni

V družbi CPK so se v mesecu februarju zaposlili Tomaž Hrib in Aleš Gerželj na delovnem mestu strojnik ter Belmira Muratović
na delovnem mestu kalkulant. Na delovnem mestu voznik se je v mesecu marcu
zaposlil Alan Šapla. V mesecu aprilu pa so
se zaposlili, Mateja Konobelj na delovnem
mestu obračunski tehnik, Tina Rijavec na
delovnem mestu strokovni sodelavec za
pravno in organizacijsko področje in Marko Ferfila na delovnem mestu strojnik na
vgrajevanju asfalta. V naslednjem mesecu
pa se je zaposlil še Klemen Goršek na delovnem mestu strojnik na vgrajevanju asfalta.
Žal nas je nepričakovano v mesecu februarju zapustil sodelavec Andrej Gustinčič.
Tanja Lazar
Referentka za splošne zadeve

Otroci so naša prihodnost
Srečni očka prvorojenima sinku Reneju in hčerkici Mii je postal Renco
HRVATIN iz oddelka za informatiko. Želimo mu čimveč prespanih
noči.

»Z otroki je
pač tako.
Kopiči se. Bolj,
ko jih ljubite,
več žrtvujete
in več kot
žrtvujete, bolj
jih ljubite.«
(William Graham Summer)
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V jesenskem času smo se odločili,
da bomo ob 50–letnici obstoja in
delovanja naše družbe prenovili
tudi našo spletno stran. Za novo
spletno stran, smo potrebovali veliko novih, kvalitetnih in zanimivih
fotografij. Zato se je predsednik
upravnega odbora družbe odločil
za razpis natečaja za najboljšo fotografijo.
Lahko rečem, da je bil odziv veliko boljši od pričakovanega. Prejeli

smo veliko kvalitetnih, zanimivih in
uporabnih fotografij predvsem iz
življenja in dela CPK.
Kot zmagovalec natečaja je bil izbran Jordan Radešič, skupinovodja
v PC Vzdrževanje (signalizacija). S
svojimi izjemnimi fotografijami je
takoj prepričal. Kot zmagovalno
fotografijo natečaja smo izbrali sliko operativne baze v Hrpeljah. Za
svoj prispevek je bil nagrajen in izbran za »hišnega fotografa«. Svoje

naloge se je lotil resno in strokovno.
Jordanove so tudi fotografije, ki
lepšajo osemnajsto številko internega glasila.
Čestitke Jordanu in vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo še veliko lepih posnetkov. Veseli bomo, če nam boste
vaše fotografije še naprej pošiljali.
Tanja Mejak
Poslovna sekretarka

naši umetniki

Nagradni natecaj –
najboljša fotografija

Zmagovalna fotografija avtorja Jordana Radešiča

Obala WTC
Komentar: Fotografija posneta lansko
zimo, ko je bilo na obali kar nekaj meglenih dni. Bila je nedelja in po kosilu
sem stopil na balkon. Prikazal se mi je ta
neponovljiv pogled na mesto Koper. Na
srečo je bila mašinca (fotoaparat) skoraj
pri roki in sem brez razmišljanja naredil
par posnetkov. In eden je tudi tale, ki po
mojem mišljenju ne bom imel več te sreče, da bi ujel podoben moment. Megla
je prekrila vse razen stolpa in antene rtv-ja. Fotografsko: Prisoten minimalizem
s priokusom različnosti stare in nove
zgodovine.
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Risanje s svetlobo ali Fotografija
Od jamskih slik do
digitalnih fotoaparatov
Danes živimo v obdobju moderne tehnologije, kjer je fotografija
ključnega pomena. Proizvajalci
digitalnih fotoaparatov si prizadevajo, da bi ostali na lestvici najbolje
prodajanih izdelkov. Še pred nekaj
leti smo govorili samo o analogni
fotografiji in fotoaparatih, danes
pa brez digitalnih fotoaparatov

skorajda sploh ne moremo več.
Vsak dan proizvajalci digitalnih fotoaparatov prodirajo na trg z novimi izdelki, ki so lažji, manjši in bolj
napredni od svojih prednikov. Kodak, ki je nekdaj bilo najmočnejše
podjetje pri razvijanju analognih
fotoaparatov in fotografije, danes
skorajda ne obstaja. Po pričetku digitalne fotografije sta se na lestvico najbolje prodajanih digitalnih
fotoaparatov povzpela podjetja
Canon in Nikon, ki še danes ohra-

njata prvo in drugo mesto v razvijanju digitalnih fotoaparatov in digitalne fotografije.
Vendar pa ne smemo pozabiti zgodovine fotografije in njenih pionirjev, ki so postavili trdne temelje v
svetu fotografije in fotoaparatov in
se borili za to, kar nam danes omogoča digitalna fotografija.
Zametki fotografije segajo nazaj v
16. stoletje, ko je bila prvič ustvar-

V zalivu II
Komentar: Fotografija je bila posneta pred kratkim in sicer 16.maja letos, ko nas je presenetilo hladno deževje po poletno vročih dneh. Iz kratkih rokavov smo se nekateri oblekli zopet v bunde. Po celodnevnem deževju, se je zvečer 15 minut
pred zatonom pokazalo sonce in šele po njem, se je prikazala ta čarobna zavesa nad morjem. Razprostranost našega
morja je očarala osamljena jadrnica, ki se je vračala v svoj zalivček.
Fotografsko komentirano: Fotografija ima vsebnost minimalizma (osamljena jadrnica) in stereotipnost (tople - hladne
barve, mirno morje - dramatično nebo). Posneto iz Markovega hriba proti Italijanski obali.
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Razvoj je šel tudi mimo našega slovenskega izumitelja Janeza Puharja (1814 – 1864), ki je razvil svoj postopek – transparentno heliotipijo.
Académie nationale iz Pariza ga z
diplomo, ki mu jo podeli, sprejme
med svoje člane in mu podeli naziv
„Izumitelj fotografije na steklu“.
Ustanovitelj Kodaka George Eastman je posebno znan po tem, da je
leta 1884 uvedel upogljivi film (film
v zvitku). Fotografija je bila v Eastmanovem času že popularna, vendar je bila še vedno precej težavna
za vsakdanjo uporabo. Njegov cilj
je bil narediti fotografijo dostopno
vsem. Leta 1888 je patentiral boks
kamero, ki je vključevala film v zvit-

naši umetniki

jena camera obscura oziroma ''temna soba''. To je bila predhodnica
današnjega fotoaparata. Sama izdelava je bila preprosta in enostavna. Camera obscura je škatla, ki je v
notranjosti popolnoma počrnjena.
Skozi majhno odprtino na eni strani škatle v notranjost vdirajo svetlobni žarki in tako na zadnji steni
nastane obrnjena slika predmeta
pred odprtino. Tako so ta postopek
uporabili na različnih področjih,
eden izmed njih je bilo okraševanje keramike. Sprva so veliko težav
imeli z ohranjanjem slike, kar je
končno uspelo Francozu Josephu
Nicephoru Niecepu. Za fiksacijo
slike je uporabil stekleno ploščo,
ki je bila prevlečena z bitumnom.
Ta francoski fotograf je izkoristil
dejstvo, da se bitumen na svetlobi strdi in postane prosojen. Tako
mu je leta 1826 uspelo posneti
prvo fotografijo. Najbolj zanimivo
pa je ravno to, da je moral ploščo,
ki je bila premazana z bitumnom,
osvetljevati kar polnih osem ur, da
je dobil stabilno fotografijo. Zanimivo, torej imamo povezavo med
asfaltom in fotografijo.

V zalivu I
Komentar: Ta fotografija je bila posneta 7.maja letos. Po sončnem zatonu se
je prikazal neverjeten kontrastni učinek med morjem in obarvanim nebom. Za
popolni posnetek sem v kader zajel ladjo, ki je bila zasidrana v našem zalivu.
Morje je bilo svetlejše, ker v višjih plasteh neba je bilo brez oblakov, posledično
svetlejši odboj svetobe.
Fotografsko komentirano: Prisoten minimalizem z razporejenimi plastmi ter
učinkom močnih kontrastnih nasprotij. Posneta z Markovega hriba proti Italijanski obali.

ku. Že leta 1890 je podjetje Kodak
dalo na trg prvi fotoaparat, imenovan Brownie. S prodajnim sloganom ''Vi pritisnite gumb, ostalo
naredimo mi'' je podjetje Kodak
približalo fotografijo množicam.
Kamera je imela preprosto lečo, v
notranjosti pa film s 100 posnetki,
vsemi v okrogli obliki. Fotograf je
celotno kamero poslal v tovarno,
kjer so s filma odluščili papir, ki
je bil podlaga za emulzijo, in film
razvili na način, da so vsak negativ
prenesli na stekleno ploščo ter ga
kontaktno kopirali. Fotoaparat so
napolnili z novim zvitkom in kamero poslali lastniku. Zanimivo.
In tako vse do danes, v dobi digitalizacije, ko nas prevzame digitalna fotografija, ko lahko končno

rečemo ''Pritisnem gumb in ostalo
je moja stvar''. Zakaj moja stvar ?
Zato ker lahko naredimo vse po
mili volji od ustvarjanja – klika, pa
do končnega rezultata – natisnjena fotografija. Torej naredimo fotografijo po svoji želji oz. okusu.
In to je bil cilj pionirjev fotografije,
ko lahko vsak na glas pove: ''To je
moja fotka.''.
Digitalna fotografija je postala del
vsakdanjega življenja. Skoraj vsaka družina ima danes digitalni fotoaparat. Digitalno fotografijo pa
lahko posnamete kar s prenosnim
telefonom. S tem se pojavlja tudi
želja po vedno boljši fotografiji, kar
je dandanes z nekaj znanja čisto
mogoče. Seveda digitalizacija pa
posledično potrebuje več pripo-
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močkov in opreme. Poleg aparatu
so priloženi kabli za prenos na računalnik, cd-ji za inštalacijo programov za urejanje fotografij, spominska kartica in drugi potrebni
pripomočki, ki so večkrat opcijsko
dodani. Za brezskrbno fotografiranje, pa je potrebno še kaj več urediti, da ne pride do izgube podatkov oz. fotografij. In zdaj se pojavi
ta zaskrbljena zadeva kam shraniti
naš izdelek, da bomo lahko nekoč si
ogledovali posnetke v neizgubljeni
obliki podatkov. Najbolj sigurno
je fotografijo izdelati oz. natisniti,
posebno tiste najlepše in najbolj
pomembne. Toda pri samo tisočih
posnetkih, je potrebno nekam jih

le shraniti, ker vseh trenutno ne nameravamo natisniti. Rešitev je več:
dvd-ji, spominske kartice, zunanji
trdi diski, … Toda pozor, ne imejmo
jih samo na računalniku, kajti le ta
se nam lahko v nepravem trenutku
pokvari in spominov je naenkrat
konec, kot bi nam zgorela hiša.

Moja fotografija
Moji začetki z fotografijo segajo
še v otroštvo. V osnovni šoli smo
imeli fotografski krožek, kjer smo
se naučili osnovnih pravil o fotografiranju in sestavi fotoaparata.
Prva fotografija je bila črno-bela.

Fotografiral sem hotel Triglav z
mandračem v ospredju (upam, da
jo do naslednje objave najdem).
Tovariš me je pohvalil in to je bila
prva spodbuda za nadaljevanje.
Komaj pri 23 letih sem si kupil prvi
klasični (analogni) zrcalno refleksni
fotoaparat Pentax P30. Od takrat
naprej, pa vse do danes je fotografija klasična ali digitalna moj stalni
spremljevalec.
Za vas in za vaše oči sem izbral nekaj fotografij iz mojega »fotolajfa«.
Jordan RADEŠIČ

Midnight Road to Wonderland
Komentar: Fotografija posneta lanskega meglenega januarja zvečer nekaj pred polnočjo. Lokacija je razvidna iz
samega posnetka in sicer nad Kastelcem na »stari« cesti oz. regionalki Kozina - Kastelec. Ker so tiste dni oz. noči
vladale posebne razmere, sem se odločil za nekaj posebnega. Pogoji so na terenu oz. na sredi ceste bili idealni. Čas
posnetka 30 sekund seveda na stojalu. V dolini je megla z čarobno svetlobo. Na sredi pa iz meglenih oblakov gleda
hribček Wonderland (Tinjan). Vso to prekrasno vzdušje pa prekriva Lunina svetloba visoko na nebu. Cesta pa je pika
na i, ki daje pomen k naslovu fotografije. Pozor: Ne počnite tega, če niste ustrezno oblečeni in nimate dovolj prostora za umik! K sreči je cesta takrat prazna, sicer tudi podnevi na splošno je malo prometa po njej odkar pelje AC do
Obale.
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Vsem sodelavkam in sodelavcem kakor tudi njihovim bližnjim želim veliko »luči in barvnih utrinkov«.

O avtorju
Andrej Detela, pisatelj, pesnik, filozof, ekolog, fizik in mednarodno
uveljavljeni izumitelj je znan kot
avtor najbolj naprednih elektromotorjev za robote. Za nekatere motorje je dobil zlate medalje na svetovnih razstavah inovacij. Izvirni
projekt je zdaj že vrsto let del programa na Inštitutu Jožefa Štefana
in tudi del mednarodnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko.
Kot predavatelj sodeluje na znanstvenih srečanjih doma in po svetu
na japonskih univerzah, v Avstraliji
ter občasno na ljubljanski Univerzi
in na Inštitutu Jožefa Štefana.
V letih intenzivnega praktičnega dela v raziskovalnih in razvojnih laboratorijih se je zavedel, da
vsak resni znanstveni razvoj nujno spremlja iskreno razumevanje
človeških izhodišč. Pri dojemanju
sveta povezuje spoznanja znanosti
z osebno izkustveno duhovnostjo.

Predstavitev knjige
Andrej Detela je objavil več strokovnih monografij, knjiga Sanje v
vzhodni sobi pa je njegov literarnopotopisni prvenec. Potopis je nastajal med njegovimi potovanji po
zakotnih internetnih kavarnah. V
dnevniških zapiskih, ki so nastajali
preko elektronske pošte, poslane
njegovim prijateljem, spoznavamo
plati treh različnih in pestrih kultur.
Avtor je želel opisati refleksije o
tem, kaj se v sodobnem svetu dogaja in kam gremo, soočenja z različnimi kulturami in kaj to pomeni
za nas same in za našo civilizacijo
in kulturo. Usmerjen pa je tudi v lastno duhovno zorenje.
V Sanjah v vzhodni sobi je avtor
zbral svoje dnevnike, ki jih je pisal

25 let na desetih popotovanjih po
Japonski, Indiji in Avstraliji. Dnevniki, ki jih je v dobi interneta pošiljal prijateljem kar s prizorišč, niso
bili pisani za knjigo, ampak so nastali iz notranje potrebe po izpovedi o sebi in deželah, kamor se je
vračal. Šele kasneje so ga prijatelji
spodbudili k objavi. Knjigo odlikujejo odkrita človeškost, iskrenost,
neposrednost pripovedovanj o
dogodivščinah, prepletena z etičnimi razmišljanji o razlikah med
Vzhodom in Zahodom, o materialističnih in duhovnih tradicijah,
vrednotah…. Spoj znanstveno
natančnega, intimno občutljivega, moralnega, filozofskega in
umetniškega pogleda.
Japonska in Indija sta diametralno
nasprotni, Avstralija pa je nekje
vmes. Če v deželi vzhajajočega
sonca skozi napol poslovne dnevnike opisuje japonsko delovno
etiko in svojevrstno togost njihove kulture in je Indija zanj prostor
duhovne osvoboditve ter napolnitve, je Avstralija nekakšen tretji pol
njegovega doživljanja sveta, bolj
uživaška in sproščena. Avtor je tenkočuten opazovalec drugačnega
sveta in sebe samega v tem svetu,
stalno razmišlja o razliki med vzhodnim in zahodnim dojemanjem in
zna prisluhniti kulturi v drugačnih
pojavnih oblikah.
V želji, da bi združil zahodno znanost in vzhodno duhovnost, je nekaj časa preživel pri indijskih filozofih in jogijih svetovnega slovesa.
Tam je spoznaval, kako lahko neko
povsem specifično kulturno okolje
vpliva na znanstveno orientacijo.
Pozneje se je zelo trudil, da bi zahodno znanost obogatil z idejami
joge, daoizma, budizma ali zena.
Poleg naravnih in kulturnih znamenitosti dežel lahko sledimo

predvsem njegovim razmišljanjem
o svetu, njegovih nazorih, bistvu
bitja in bivanja…. Branje knjige je
zanimiva izkušnja, saj avtor ne pripoveduje zgodbe klasičnega popotnika, temveč dežele spoznava
tudi preko svojega poslovnega in
znanstveno - raziskovalnega sodelovanja.

JAPONSKA
Najprej odpotuje na Japonsko, kjer
je včasih težko zdržati japonski
tempo, ves čas preživeti obdan z
ljudmi, oddaljen od narave in tišine. V tej deželi se prepletata zen in
najsodobnejša tehnologija. Ljudje
so prijazni, ta prijaznost pa je delno formalna, ki temelji na tradiciji. Povsod se ti globoko klanjajo,
a to ima drugačen pomen kot pri
nas. Pomeni izrecno spoštovanje
do človeka v njegovem družbenem kontekstu. Najbolj se klanjajo
uslužbenci v hotelu, prodajalke v
trgovinah in poslovni partnerji, če
jim daješ občutek, da bo iz sodelovanja nastal kak posel. Ljudje so
obsedeni z delom, možno je kupiti
vse, razen širine neba, šelestenja
pomladnega travnika in časa, ko
se ti nikamor ne mudi. Moške oceni avtor za nezrele in otročje, ki še
vedno živijo globoko v patriarhalni
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Andrej Detela:
Sanje v vzhodni Sobi
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terasah. Skoraj vse terase (in tu
imajo skoraj vse hiše terase, ker ni
snega) so izkoriščene, tako da je
na njih kaka revna družina, ki nima
stanovanja v hiši. Žena preobrača
posušene kravjeke, ki jih je nabrala
na cesti, in na njih nekaj kuha, dojenček spi na kocu, mož je verjetno
kje med prodajalci na cesti ... Vodo
si prinesejo iz kakšne pipe na ulici.
A če si takole na terasi, si že kar na
dobrem. Slabše je, če spiš na cesti,
zavit v umazano cunjo. Njihovo življenje je nenehni boj za obstanek.
Ko se potopiš mednje, se nalepijo
nate: »Kupi to sveto podobico!«, in
jo kupiš, ker veš, da si s tem nekomu omogočil skromno večerjo.
miselnosti. Položaj v hierarhiji je tu
zelo pomemben.
INDIJA
Najbolj obsežen opis je opis Indije. Sončna Indija je skoraj čez celo
leto praktično brez pooblačitev.
Nasproti urejenosti, točnosti in
bogastvu Japonske avtor postavi kaotično, revno Indijo, ki pa jo
po nekaterih lastnostih lahko primerjamo z robotizirano Japonsko.
Tudi v Indiji nisi nikoli sam, širna
dežela te prisili v življenje z neskončno človeško množico, kjer si
je izjemno težko izboriti samotno
mesto. Poleg tega pa avtor tudi v
Indiji vidi patriarhalnost kot enega
najglobljih problemov. Površinski
prelet Indije lahko obiskovalcu ponudi predvsem veliko umazanije,
cenenih šarlatanov in občutka, da
si zahodnjaška vreča denarja. Šele
daljši obisk in potrpljenje popotniku lahko omogočita globlji vpogled
in spoštovanje domačinov, ko se
prepričajo, da se iskreno zanimaš
za njihovo kulturo.
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V Indiji vlada najbolj pristna demokracija, ki ji nobena zahodna ni kos.

Problem družbe pa so kastne ureditve, ki so med sabo precej brezbrižne. Sicer se tolerirajo, vendar
si ne pomagajo. Včasih avtor sreča
plemenite ljudi, ki so dovolj izobraženi in imajo poskrbljeno osnovno
eksistenco, tako da njihova komunikacija z neznanci ni orientirana
na ozko korist preživetja. A taki
stiki so redki. Prevladujejo revščina, neizobraženost in preveč manipulacije v stikih z drugimi, pristnih
stikov ne gojijo niti v okolju svojih
družin.
Avtor opisuje, kako je s hotelske
terase videl življenja številnih družin, ki se odvijajo na drugih, nižjih

V Indiji se soočaš z radostnimi
stvarmi in doživljaš notranji mir. Indija je v bistvu daleč od mita, ki si
ga pogosto predstavljajo popotniki. V bistvu je grajena iz samih nasprotij, tu ni ničesar objektivnega.
Mahatma Ghandi, velik poznavalec
Indije, je o njej rekel: «Izreci kakršnokoli resnico o Indiji, popolnoma
nasprotna trditev je enako resnična.« Verjetno bi to lahko danes rekli tudi za svet in življenje nasploh.
AVSTRALIJA
Iz Indije se na koncu selimo še na
prostranstva dežele DownUnder,
kjer promet poteka po levi, sonce
vzhaja z desne proti levi in če bi uro
izumili v Avstraliji, bi se urini kazalci
vrteli v nasprotno smer. Na oddaljeni celini, kjer, kot pravi, »ljudje
stojijo na glavi«, živi mlada, odprta
kultura, ki jo kontakti s prišleki iskreno zanimajo. Zaradi prostornosti, odprtosti in kratke preteklosti
v Avstraliji še vedno obstajajo predispozicije za raj, pravi avtor. Način razmišljanja, življenja in smer
napredka avstralske kulture se še
ni preveč poistovetila s prekopacifiško sosedo – Ameriko.

Vtisi prijateljev, ki so prejeli dnevnike
Prijatelji, ki so prejeli te dnevnike,
so povedali, da Detela piše zelo iskreno, doživeto, saj imaš ob branju
občutek, da tudi ti potuješ hkrati
z njim in tak občutek sem pri branju imela tudi sama. Ko prebereš
knjigo, lažje razumeš, zakaj ljudje

Zaključne misli
Avtor je tudi v končni obliki ohranil
prvotno avtentično občutenje, kot
ga je v svojih elektronskih sporočilih opisal svojim prijateljem, ki so
jim bili ti popotni utrinki namenjeni. Gre za izredno zanimiv potopis,

ki oriše pereča vprašanja sobivanja
različnih kultur v času, ko se tudi
zahodnjakom nevarno maje udobni materializem.
Avtor začne knjigo s stavkom:
«Vsako pravo potovanje je predvsem potovanje po globokih prostranstvih duha.« Ob knjigi boste
zagotovo prišli do spoznanja, da
je potovanje predvsem potovanje
v dušo dežele, torej tudi v svojo lastno notranjost. V Avstraliji, daleč
od doma, avtor zaključuje potopis
z mislijo: »Ko si najdlje od doma,
moraš priti sebi najbližje – sicer bi
se izgubil.«
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teh dežel tako funkcionirajo, bolje
razumeš njihova pravila in navade,
kljub temu pa jih še vedno ne moremo razumeti v celoti. Pomembno pa je, da ta opisovanja presegajo medijsko podajanje črno-belega
sveta. Izkušnje na potovanjih so neizbežne, tako dobre kot slabe, nenehno razmišljaš in primerjaš sebe
v odnosu do sveta, okolice, kulture,
do vsega novega, drugačnega, do
vsega, kar doživljaš in prav to je
osnovni smisel potovanja.

Prijetno branje!
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

Od izuma sendvica minilo 250 let
Koliko vas ve, kdo je izumil sendvič? Izumil ga je grof iz mesta
Sandwich v Veliki Britaniji ob partiji kart.
V britanskem mestu Sandwich
je tamkajšnji grof izumil danes
zelo priljubljeno in razširjeno jed
– sendvič. To bodo obeležili na primeren način - z dramsko igro. Na
ta način bodo obeležili 250. oble-

tnico tega pomembnega odkritja.
Seveda bo vs eizgledalo tako kot
mora, os kostumov do scenografije iz 18. stoletja, ko je četrti grof
mesta Sandwich John Montagu,
sicer navdušen kvartopirec, zahteval rezino govedine med dvema
popečenima rezinama kruha, da bi
lahko nemoteno nadaljeval z igro,
pojasnjujejo avtorji uprizoritve.
Po legendi naj bi si kmalu tudi drugi

začeli naročevati »isto kot Sandwich«, kar je pripeljalo do izrdne priljubljenosti tega »izuma«.
250. obletnico »izuma« bodo sicer
v mestu pospremili še tekmovanjem v pripravljanju sendvičev ter
najljubša glasba glasba četrtega
sandwiškema grofa. Trenutni grof
pa bo pripravil tudi veliko kosilo, na
katerem bodo gostom postregli s –
sendviči, seveda.
Zgodovinarji sicer dvomijo v resničnost te legende, saj naj bi sendvič (sicer ne s tem imenom) poznali
že dolgo pred 18. stoletjem, kar pa
meščanov ne zmoti pri proslavljanju dneva, kot je ta.
vir: 24ur.com
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Tudi v osemnajsti številki internega glasila objavljamo nagradno križanko. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične nagrade. Geslo, ki ga ob pravilni rešitvi dobite pod sliko, do 20. oktobra 2012 pošljite na naslov CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000
Koper ali na elektronski naslov info@cpk.si. Ne pozabite pripisati svojega naslova. Imena izžrebanih nagrajencev bodo objavljena v naslednji
številki glasila, obvestili pa jih bomo tudi po pošti.
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Naj dodam, da na spomin uničevalno deluje stalen stres, zato je pomembno, da uživanje zdrave prehrane dopolnjujemo z dovolj počitka in
sproščanja (sprehodi v naravi, poslušanje umirjene glasbe, joga, ples...) pa tudi z urjenjem spomina (računanje na pamet, učenje pesmi, pomnjenje dnevnih dogodkov, reševanje križank.
Želimo vam veliko zabave ob reševanju križanke in srečo pri žrebanju prispelih pravilnih rešitev.

Tanja Mejak
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