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Novoletne zaobljube malo
drugače
Čar obdarovanja

»Ne čakajte na popoln trenutek, ker ga nikoli ne bo. Vedno bodo izzivi, ovire in nepopolne
okoliščine. Pa kaj? Začnite zdaj. Z vsakim korakom boste postali močnejši, bolj spretni, bolj
samozavestni in bolj uspešni.«
Mark Victor Hansen

Vsem zaposlenim se zahvaljujem za predanost, trud in potrpežljivost. Vsem vam in vašim najdražjim želim prijetne praznike, v novem letu pa veliko zdravja, sreče in osebnega
zadovoljstva.
Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

Optimisticno v novo leto

Odločiti se moramo za spremembe, za katere vemo, da bodo pozitivno vplivale na naše življenje in
nas bodo naredile srečnejše in bolj
zadovoljne ter bodo dvignile kakovost našega življenja. Spremembe
bomo lahko dosegli le z vztrajnostjo. Jasno je, da je včasih težko,
ampak vse se da, če se hoče. Recept za vztrajnost sta dobra volja
in optimizem, zato se veliko smejmo in vsak dan začnimo s pozitivnimi mislimi. Premisliti moramo,
ali smo v življenju kdaj kaj dosegli
brez vztrajnosti in gotovo bomo
prišli do zaključka, da je bilo teh
uspehov bolj malo. Zato se smejmo, bodimo bolj optimistični in
vztrajni.
»Edina človeška lastnost, ki nam
vliva upanje in daje tolažbo, je
vztrajnost, saj po prizadevnem delu
vztrajnost vedno rodi svoje sadove.«

uvodnik
uvodnik

Novo leto je pred vrati in že si postavljamo nove zaobljube, zadamo
si nove cilje ali pa kar obnovimo
stare želje iz prejšnjega leta, če so
ostale neuresničene. Polni pričakovanja po novem pričakujemo
spremembe, ki nas bodo popeljale
v svet sreče, zadovoljstva in samouresničitve. Seveda ni potrebno,
da si nove cilje postavljamo ravno
ob novoletnem času, saj smo lahko
trenutno tudi zadovoljni s tistim
kar imamo in si ne želimo sprememb. Lahko pa ta prazničen trenutek vseeno izkoristimo, da razmislimo, kje smo in kam si želimo.

Novo leto je čas novih priložnosti, nove
perspektive in čas, ko verjamemo, da
lahko obrnemo novo stran v poglavju
svojega življenja. Naj prinese novi čas
vse, kar je staro leto zamudilo. Naj bo
novo leto polno zdravja, naj bo obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom ter polno majhnih presenečenj.
Polona GORIŠEK

Charles Dickens

Pripravila:
Polona GORIŠEK
Poslovna sekretarka
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Naj bo tudi v letu, ki prihaja,
vaš korak pogumen,
vaša beseda odločna
in vaše življenje srečno,
iskrivo in polno nepozabnih
trenutkov.
Čarobne praznike in srečno 2015!
Sodelavke in sodelavci iz
Operativne baze Hrpelje

Naj vas prihodnje leto
obdari s srečo in z zdravjem.
Preživite in doživite lepe
praznike v osrečujočem
okolju.
Snežana in Barbara

Vsako novo jutro je priložnost, da vaše
stopinje pustijo sled v smeri, ki jo želite
in v katero verjamete, upate in po kateri
hrepenite.
Dan bo šel svojo pot, senca se bo pomikala
sem ter tja, bo krajša in spet daljša, a vaše
stopinje bodo ostale še dolgo in bodo vidne
vsem okrog vas in predvsem vsem za vami.
Drage sodelavke in sodelavci, želim vam
srečno pot in ravno pravšnje čevlje za leto,
ki že nestrpno trka na vrata.
Tanja Mejak
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Mogoče nismo vedno v stiku,
mogoče se ne srečujemo iz
meseca v mesec, vendar se ljudje
kljub vsemu spominjamo drug na
drugega vsak dan v letu.
Želimo vam miren božič in srečno v novem letu.
Kristina in Tanja

Praznični dnevi veselo hitijo,
skrite misli in želje budijo.
Naj prinesejo pričakovanja
in uresničijo sanje, odkrijejo
modrosti in natrosijo radosti!
Vesele praznike vam želijo
Nikola, Belmira in Laura

Sodelavcem in sodelavkam
želiva v letu 2015 predvsem:
veliko pozitivnih misli,
motiviranih dni ter
vsestranske harmonije.
Tanja in Astrid
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Iz naših enot
Zaključuje se še eno nepredvidljivo
in težko poslovno leto, v katerem
smo izpeljali veliko raznolikih in
zahtevnih projektov. Razmere od
nas terjajo vedno nove prijeme, na
katere pa smo dobro pripravljeni in
jih uspešno vsi skupaj obvladujemo.
Kot velikokrat doslej, bom tudi tokrat izpostavil, da je za uspešno obvladovanje problemov pomembno
timsko delo, ki vključuje ne samo
sodelovanje vodij, ampak slehernega zaposlenega. Samo s sodelovanjem smo in bomo kos izzivom,
ki nas čakajo v prihodnjem letu in
naprej.
Naslednje poslovno leto ne prinaša
še potrebnega zdravega poslovnega okolja, ki je pogoj za normalno
poslovanje vsake družbe, ne samo
gradbeništva. Panoga gradbeništva, upoštevajoč trenutne napovedi vlaganja v infrastrukturo, ne
kaže še izhoda iz tunela v katerega
ja zašla zaradi krčenja investicij.
Razmere, ki nas čakajo v naslednjem letu so pričakovane, zato
smo nanje pripravljeni in vemo, kaj
je potrebno storiti in ne nazadnje
sem prepričan, da bo vsakdo izmed
zaposlenih storil vse, kar je v njegovi moči za uspešno delo družbe
naprej.
Ob zaključku leta in ob prihodu novega leta želim vsem zaposlenim in
njihovim družinam veliko zdravja in
osebnega zadovoljstva.
Pripravil:
Vlado Švab
Direktor za tehnično področje
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V prihajajočem letu vam želim veliko sreče, zdravja in miru. Topline in
osebnega zadovoljstva. Veliko novega in spodbudnega, doseženega
in osvojenega. Naj ovire postanejo
premostljive. Vse, kar je bilo predaleč, dosegljivo. Vse, kar je bilo nemogoče, možno. Vse, česar nismo
imeli, pa četudi se ne uresniči, naj
ostane v duhu upanja, vztrajnosti
in poguma, da se to uresniči.
Vesel božič in lepe novoletne praznike želim vam in vašim najdražjim.
Pripravila:
Janja OTONIČAR
Vodja strateških projektov

Konec leta je navadno čas, ko se v
mislih sprehodimo skozi iztekajoče
se leto in snujemo načrte za naprej.
Za nami je delovno, aktivno in izzivov polno leto. Lahko rečem, da
smo kljub oviram, ki so nam prišle

na pot, znali ohraniti trdnost in voljo, hkrati pa tudi složnost, da smo
jih skupaj uspešno premagali. Zato
bi se rada na tem mestu zahvalila
sodelavkam in sodelavcem za delo,
vztrajnost in optimizem, hkrati pa
za pripravljenost, da z dobro opravljenim in strokovnim delom še nadaljujemo.
Za uspešno kljubovanje preizkušnjam, ki nas čakajo v prihajajočem
letu, bomo prav gotovo morali še
zavihati rokave. Vendar verjamem,
da nas zaradi modrosti preteklosti
in izkušenj, ki nam jih sedanjost
daje, ni potrebno biti strah izzivov
prihodnosti. S povezanostjo, sodelovanjem in razumevanjem bomo
še uspešnejši pri zasledovanju skupnih ciljev.
Zato vam želim, da ohranite vztrajnost in trdnost za premagovanje
novih ovir, hkrati pa pogum in veselje za spopadanje z novimi izzivi.

Pripravila:
Tina RIJAVEC
Vodja oddelka za pravno in
organizacijsko področje

Mineva sedmo oziroma osmo leto
svetovne gospodarske krize. Najprej smo govorili o finančni krizi, ki
se je spomladi 2007 pojavila v ZDA.
Leta 2008 se je prek ZDA kriza razširila v Evropo. Finančna kriza se
je kmalu odrazila v gospodarstvu
in tisto, kar se nam je sprva zdelo
imaginarno, smo ljudje kaj kmalu
občutili kot realno. Zmanjšalo se je
povpraševanje po izdelkih slovenskih izvoznih podjetij, predvsem v
avtomobilski in kovinski industriji.

S padcem cen nepremičnin pa je
kriza zagotovo najbolj prizadela
dejavnost gradbeništva in z gradbeništvom povezane dejavnosti.
Kriza se je iz finančne hitro prelevila v svetovno gospodarsko krizo.
V skoraj desetletju trajajoče gospodarske krize je bilo opravljenih
nešteto analiz in raziskav, s katerimi smo se trudili pojasniti vzroke
krize. Ugotovitve o vzrokih krize se
nanašajo predvsem na nepremičninski trg, bančni sektor in s tem
povezana hipotekarna posojila.
Kljub vsem znanstvenim dognanjem pa se zdi, kot da nam še vedno ni povsem jasno, kaj je krizo
povzročilo.
Ne gre za finančno krizo. Ne gre
za gospodarsko krizo. Gre za krizo
vrednot. Reševanja krize se lotevamo na enak način kot zdravljenja
bolezni. Odpravljamo posledice in
ne resničnih vzrokov.
Kot vsa leta v času krize, je bilo tudi
leto 2014 turbulentno leto, po mojem mnenju pa vendar drugačno.
Končno sem opazil žarek upanja.
Pa ne v bistveno drugačnih pogojih poslovanja ali sploh življenja. V
ljudeh. Tisto, kar mi daje upanje,
ste vi, dragi sodelavci in sodelavke.
Vaš odnos do soljudi, do dela. Vaš
trud in potrpežljivost. Vaša požrtvovalnost in vaš čut za sočloveka.
Vaše odpovedovanje sebi za dobro
vseh. Ta trud in odnos zame predstavljata resničen začetek konca
krize.
Meni je življenje pot in ne cilj. Zato
mi je pomembno, na kakšen način
jo bom prehodil in s kom jo bom
prehodil. Za to, kako jo bom prehodil, skrbim sam, za to, s kom hodim, pa skrbite vi in za vaš trud in
skrb sem vam iskreno hvaležen.

Misli, ki so se mi porajale ob pisanju
tega članka, lepo povzema zgodba
v nadaljevanju:
“Deček in njegov oče sta bila na
izletu v hribih. Nenadoma deček
pade, si poškoduje nogo in zavpije:
“AAAuuuuuu!!!”
Na njegovo presenečenje iz daljave
zasliši glas: “AAAuuuuuu!!!”
Zdaj radoveden, deček spet zavpije: “Kdo si?”
In nazaj dobi odgovor: “Kdo si?”
Deček jezno zavpije nazaj: “Reva!”
In nazaj dobi odgovor: “Reva!”
Razburjen pogleda svojega očeta
in ga vpraša: “Oči, kaj se tukaj dogaja?”
Oče se nasmehne in reče:“Sin moj,
pazi zdaj.” In na vso moč zakriči v
daljavo: “Občudujem te!”
Glas odgovori: “Občudujem te!”
In spet oče zakriči: “Ti si najboljši!”
V odgovor dobi: “Ti si najboljši!”
Deček je presenečen, vendar še vedno ne razume, kaj se dogaja.
Nato mu oče pojasni: “Ljudje temu
rečejo ODMEV, v resnici pa je to ŽIVLJENJE. Nazaj ti da vse, kar rečeš
ali narediš. Naše življenje je samo
odsev naših besed in dejanj. Če hočeš v življenju več ljubezni, ustvari
več ljubezni v svojem srcu. Če bi
rad več sodelovanja v svoji skupini,
potem izboljšaj svoje sodelovanje.
To se nanaša prav na vse, na čisto
vsa področja v življenju. Življenje ti
da vse, kar si ti dal življenju.”

naše enote

Naj bo leto 2015 do vas prijazno, toplo in ljubeznivo! Vaš glas srca pa naj
vas še naprej vodi pri iskanju tistega,
kar se z besedami ne da povedati.
Vse najlepše.

Neznan avtor

Ob prihajajočem novem letu vam
in vašim družinam želim, da bi bili
zdravi in polni upanja, iskrene ljubezni in medsebojnega razumevanja.
Pripravil:
Boštjan PODBORŠEK
Vodja finančno računovodskega
oddelka
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Porocila PC
PC Gradnje
Leto 2014 se počasi poslavlja. Za
nami ostaja pestro obdobje, polno
različnih izzivov. Kljub gospodarski
krizi, ki bo očitno trajala še nekaj
časa in vsem oteženim okoliščinam, ki jih prinaša s seboj, smo vsi
zaposleni prispevali k izpolnjevanju
načrtovanih ciljev. Skupaj smo do-

kazali, da z dobrim sodelovanjem
med PC-ji in predanostjo delu, lahko premagamo krizne čase.
Leto, ki je pred nami, bo prineslo
nove izzive in preizkušnje za vse
nas. Z odgovornim pristopom ter
dobrim sodelovanjem bomo speljali vsako nalogo in skupaj zgradili
boljšo prihodnost.
Vsem sodelavkam in sodelavcem
želim lepe praznike in vse najlepše v
prihajajočem letu.

PC Mehanizacija na razpolago tri
traktorje, dva Unimoga in najeti
stroj Energreen, s katerim smo bili
zelo zadovoljni in katerega naj bi
v bližnji prihodnosti tudi odkupili.
Za košnjo so skrbeli večinoma Alan
Babič, Anton Vrh, Stojan Hrvatin,
Egon Štrekelj, Silvano Dolgan, Domen Okretič in najeti strojnik Matija Ambrožič. Po potrebi so vskočili

še Mladen Rajlić, Mujo Zenković in
Darjo Švab.
Poleg košnje trave so imeli zelo
veliko dela tudi asfalterji in s tem
naša mehanizacija. Zaradi velikih
potreb na trgu po asfaltiranju novih in obnovitvi starih asfaltnih površin, so bili čez poletje zelo dobro
izkoriščeni vsi trije naši finišerji, in
sicer Vogele 1603, 1800 in 1803 ter
mali Vogele 600. Kot podpora so

pokazala kot dobra investicija in
sta nova dodana vrednost. Zaradi
večjih potreb na trgu in zastarelosti
nekaterih naših bagrov, se je v zadnjem času pojavila potreba po nakupu vsaj dveh novih mini bagrov,
ki bi zapolnili vrzel, ki je tu nastala.
V PC Mehanizaciji je v zadnjem
letu prišlo do več kadrovskih sprememb. Odšla sta voznik Matjaž
Ivanovič in mehanik Dejan Beržan,
v bližnji prihodnosti pa se bodo
upokojili, avtoelektričar Darko Jakomin in voznika Marjan Stopar in
Zdravko Tonc. V mehanični delavnici smo na novo zaposlili vodjo
Bruna Kržišnika in mehanika Davida Prelca. Novi strojniki-vozniki pa
so Martin Zdauc, Silvano Dolgan,
Damjan Ivančič in Primož Udovič.
Glede na to, da se približuje novo
leto, bi zaželel vsem zaposlenim v
PC Mehanizacija in ostalim zaposlenim v CPK d.d. srečno, zdravo in
uspešno novo leto 2015.
Pripravil:
Franko Peroša
Administrator PC Mehanizacija

Pripravil:
Živojin DŽIMRIĆ
Vodja PC Gradnje

PC Asfaltna baza
PC Mehanizacija
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Pred dnevi se je zaključila sezona
košnje. Obilne spomladanske in
poletne padavine so pospešile rast
trave, tako, da je potekala košnja
s polno močjo. Za košnjo je imela

bili aktivni vsi valjarji, tudi 141 in
151 Manager, obe frezi Wirtgen
500 in 1000 ter naši tovornjaki.
Oba nova tovornjaka Man, ki smo
ju nabavili v letošnjem letu, sta se

Letošnje leto, ki se počasi poslavlja,
nam je postreglo z veliko vremenskih preobratov. V mesecu februarju smo bili priča žledolomu, ki nam
je povzročil velike težave. Drevje
je pod debelim ledenim oklepom
padalo ter se lomilo. Zdelo se mi je,

Ob koncu leta, točneje 10. decembra, se je upokojil naš dolgoletni
sodelavec Benčič Vlado, ki je opravljal delo strojnika TGM. Zahvalil bi
se mu za trud, ki ga je vložil v delo
pri proizvodnji asfaltnih zmesi. Vsi
bomo pogrešali njegov humor, s
katerim nas je spravil v dobro voljo. Vsi zaposleni na asfaltni bazi
mu želimo veliko zdravja v novem
življenjskem obdobju.

kot da bi stal na frontni črti ob vseh
teh pokih, ki so prihajali iz bližnjega
gozda. Asfaltna baza je ostala brez
napajanja z električno energijo in
morali smo si pomagati z agregati,
da smo ogrevali upravno stavbo in
preprečili najhujše. Po tej naravni
katastrofi so še sedaj vidne posledice v naravi in potrebno bo kar nekaj let, da se ti gozdovi ob asfaltni
bazi opomorejo.

Začetek ni bil nič obetaven, pa tudi
čez celo leto je bilo ogromno padavin, ki so nam povzročale težave
pri proizvodnji asfaltnih zmesi. Ko
sedaj pogledam količine, ki nam jih
je uspelo proizvesti čez leto sem
lahko le zadovoljen. Približno 80 tisoč asfaltnih zmesi ni malo in zato
lahko le pohvalim zaposlene na asfaltni bazi. Med letom so se izvajala
razna popravila postrojenja asfaltne baze, in sicer v obdobjih, ko ni
bilo proizvodnje. Ker so se izvajala
le dela, ki so bila nujno potrebna,
nas v začetku novega leta čaka kar

Pred božičnimi ter novoletnimi prazniki, ki so za marsikoga simbol novega začetka, pa bi rad voščil vsem
zaposlenim vesel božič ter srečno v
novo leto.

prihodkovni centri

veliko vzdrževalnih del ter popravil
na postrojenju. V januarju imamo
planiran letni remont in upam, da
nam bo vreme dobro služilo.

Pripravil:
Matjaž MANKUČ
Vodja PC Asfaltna baza

PC Kamnolom Črni Kal
Leto je ponovno naokoli in že primerjamo uspešnost z letom 2013.
Letošnja proizvodnja in prodaja je
že v septembru presegla lansko.
Samo v mesecu oktobru je bilo
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odpeljanih rekordnih 21.435 m3
različnega kamnolomskega materiala. Med drugimi gradbišči je bila
večja količina materiala odpeljana
za izgradnjo krožišča ob hitri cesti
v Izoli. Zaradi povečanega odjema,
je bila v kamnolomu redna proizvodnja zelo ovirana, saj je prihajalo hkrati večje število tovornjakov.
Istočasno med nakladanjem na
etaži in v deponiji je potekalo tudi
mletje nasipa 0-125mm, vrtanje vrtin za pripravo minskega polja, ter
miniranje. Tako se je obremenitev
odražala na vseh etažah in tako
dosegla skrajno mejo sposobnosti
obratovanja.

Priprava minskega polja na drsni plošči, z uporabo vrvi in varnostnega pasu.

V kamnolomu Črni Kal se je na novo
zaposlil strojnik TGM Ivan Tomšič iz
Ilirske Bistrice, ki je bil pred tem zaposlen v podjetju Kraški zidar. Gre
za izkušenega strojnika, saj je tam
opravljal podobno delo. V novembru se je upokojil dolgoletni sodelavec Srečko Resinovič. Opravljal
je dela vzdrževalca strojev in naprav ter strojnika v kamnolomu. V
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kamnolomu je bil zaposlen od leta
1990.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim vesele božične praznike in srečno
ter uspešno novo leto 2015.
Pripravil:
Branko SOSIČ
Vodja PC Kamnolom Črni Kal

Parametri in razvijanje etaž v
kamnolomu Razdrto
Parametri etaž in druge karakteristike etaž so določene na osnovi
izkušenj in tendenc v tehnologiji ter spoznanj za zaščito okolice
pred vplivi pridobivalnih del. Naklon etažnih ravnin formiramo z
minimalnim padcem, in sicer 0,5%,
naklon delovnih etažnih brežin je
od 700 do 750 in končni naklon 700,
kar zadošča za stabilnost brežin v
apnencu. Delovna širina etažnih
ravnin je od 10 do 12 m.
Etaže običajno poimenujemo po
koti etažne ravnine, pripadajoča
etažna brežina je brežina nad etažno ravnino.

Shematični prikaz parametrov etaž iz projekta kamnoloma Razdrto

Pri delovnem naklonu brežine etaž
(α = 750) je naklon kopa kot celote
αk ≤ 470. Pri končnem naklonu brežine etaž (α = 700) je naklon kopa
kot celote αk < 450, kar zagotavlja

stabilnost brežine kamnoloma.
Zaradi večje varnosti se v vedno
več kamnolomih formirajo etaže
v višini 12 m. Tudi v kamnolomu

prihodkovni centri

PC Kamnolom Razdrto
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Vsem sodelavcem in zaposlenim v
CPK d.d. želim lepe božično-novoletne praznike, v novem, prihajajočem letu pa naj vse ovire postanejo
premostljive, vse kar je bilo predaleč
in nedosegljivo pa naj postane dosegljivo.
Pripravil:
Dušan DELAK
Vodja PC Kamnolom Razdrto

Shema prereza končne brežine kamnoloma v najvišji končni točki
a = 60 x 1/tg700 = 22 m 		
A = 4 x 10 m + a = 62 m

Razdrto smo z novim projektom
prešli na to višino etaž. V priloženih
fotografijah je lepo viden prehod iz
etaž višine petnajst in več metrov
na nižje 12 m visoke etaže. Za tak
popoln prehod je potrebno večletno delo pri izkoriščanju surovine v
kamnolomu.
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Pogled na razvite etaže

Ob iztekajočem se letu bi se rad zahvalil delavcem obeh enot (PC Mehanizacije in PC kamnolom Razdrto)
za vestno delo in pomemben prispevek k uresničitvi planov družbe.
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zaposleni

Jubilanti v letu 2014
D E LO V N I JU B IL E JI Z
A D E LO V N O D O B O
V C P K d. d.
JANUAR •
•
•
•

Ervin FURLAN, PC Grad
nje, 20 let
Ervis KURTOVIĆ, PC Me
hanizacija, 20 let
Lado MALJEVAC, PC Vz
drževanje, 20 let
Franko ŠTURM, PC Meha
nizacija, 20 let

FEBRUAR • Josip BOŽIČ,
PC Vzdrževanje, 10 let
• Dean FABJAN, PC Gr
adnje, 20 let
• Joško FURLAN, PC Vz
drževanje, 10 let
MAREC • Vid JAZBEC, PC
Kamnolom Črni Kal, 10
let
• Janko ŠAJN, PC Vzdrže
vanje, 10 let
• Karlo ŠTURM, PC Vzdr
ževanje, 20 let
• Valter UDOVIČ, odde
lek za pravno in organiza
cijsko
APRIL • Alen GULIČ, PC Vz
drževanje, 10 let
• Bojan ŠVAB, PC Kamn
olom Črni Kal, 20 let
• Josip JANKOVIĆ, PC Me
hanizacija, 20 let
MAJ • Mira HADŽIĆ, finan
čno računovodski oddelek
, 30 let
• Igor KRULČIČ, PC Vzdr
ževanje, 20 let
• Mukades MUMINOVIĆ
, PC Vzdrževanje, 10 let
• Borut RUPNIK, PC Gr
adnje, 10 let

JUNIJ •
•
•
•

področje, 20 let

Jadran KOCJANČIČ, PC
Vzdrževanje, 10 let
Renato MOZETIČ, PC Vz
drževanje, 10 let
Igor UKOTA, uprava, 20
let
Igor ŽUMBERGAR, PC Gr
adnje, 20 let

JULIJ • Samo KLANČIŠAR
, PC Vzdrževanje, 20 let
• Sonja STARC, oddelek
za pravno in organizacij
sko področje, 30 let
AVGUST • Renco HRVATIN
, oddelek za informatiko
, 30 let
SEPTEMBER • Bojana ČE
PAR, PC Asfaltna baza,
30 let
• Tanja MEJAK, uprava,
20 let
• Branko NOVAK, PC Gr
adnje, 10 let
• Dejan RADOVAC, PC
Mehanizacija, 10 let
• Ivo ŠTOK, PC Mehaniz
acija, 10 let
NOVEMBER • Hinko BOLE
, PC Gradnje, 20 let
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DECEMBER • Primož KR
ALJ, oddelek za informati
ko, 10 let
• Bojan UJČIČ, PC Meha
nizacija, 10 let
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zaposleni
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, PC Vzdrževan

Renato MIKOLJ
JANUAR •
Rajko REBEC,
FEBRUAR •

PC Vzdrževanje

Gradnje
ni MODIC, PC
MAREC • To
evanje
ETIČ, PC Vzdrž
S
K
JA
lf
o
ud
R
AVGUST •
Črni Kal
, PC Kamnolom
IČ
V
O
IN
S
E
R
o
Srečk
OKTOBER •
sfaltna baza
a BENČIČ, PC A
d
la
V
•
izacija
R
E
DECEMB
MIN, PC Mehan
• Darko JAKO
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Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

15

Gaja
Ota in Filip

aktualno

Anej

Otroci so naša prihodnost
Med izredno pomembne dogodke
zagotovo sodi rojstvo otroka, prvega in vsakega naslednjega. Na
podlagi podatkov o rojstvu otrok
v letu 2014 smo poklicali naše zaposlene starše in jih poprosili za
fotografije malih nadobudnežev, ki
vam jih predstavljamo. Vsem, ki ste
se odzvali, se zahvaljujemo.

PC Gradnje

Zara

Darko DOBRIJEVIĆ, sin Nikša
Simon OPERČKAL, sin Celestin
PC Mehanizacija

Kim

Tomaž HRIB, sin Anej
Bogdan PRELAZ, sin Mark
PC Vzdrževanje

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje

Nikša

Celestin

Filip

Enej

Mark

Marko FERFILA, hči Kim
Mitja GODEŠA, sin Enej
Samo KLANČIŠAR, hči Ota
Goran PLEŠINGER, hči Gaja
Mujo ZENKOVIĆ, hči Zara
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Naši upokojenci 2014
Kot pravi sam, mu, če mu bo zdravje dobro služilo, tudi v »penziji ne
bo zmanjkalo dela«, prosti čas,
kolikor mu ga bo ostalo, pa mu bo
zagotovo zapolnil lov, druženje z
družino in prijatelji. Želimo mu obilo zdravja, dobrega počutja ter prijetnih trenutkov.

Josip BOŽIČ

Vlada BENČIĆ

dela strojnega knjigovodje, pozneje vodje strojnega knjiženja, zatem
pa knjigovodje in na tem delovnem
mestu ostala vse do upokojitve na
zadnji decembrski dan z več kot 42
leti pokojninske dobe.

Prvi dan julija se je upokojil naš sodelavec Josip, ki je zadnjih 10 let
delal kot zidar v cestni bazi Koper.
Poznamo ga tudi kot strokovnjaka
za kamnite zidove z izrednim smislom za usklajenost, lepoto, barve
in estetiko.
Vlada se je izučil za strojnega ključavničarja in se najprej zaposlil v
Livu Postojna. Junija 1979. leta je
nastopil delovno razmerje v naši
družbi kot strojnik v kamnolomu
Razdrto, naslednje leto je opravil
usposabljanje za upravljalca gradbene mehanizacije in bil razporejen na dela strojnika kopača – nakladača na Asfaltni bazi Senožeče,
kjer je ostal vse do upokojitve v
mesecu decembru. Poleg teh del je
opravljal tudi dela v dežurni zimski
službi in sodeloval pri remontih asfaltne baze.

zaposleni

Dolga leta vstajanje ob zgodnji jutranji uri, domača opravila pred odhodom na delo, nato pot na delo,
delo in pot z dela ter zopet domače
obveznosti. To je urnik aktivnega
delavca, ki se ponavlja iz dneva v
dan, iz meseca v mesec, iz leta v
leto, vse do zaključka aktivne delovne dobe, ko postane gospodar
svojega časa vsak sam. Po svoje
si bodo odslej razporejali svoj čas
tudi naši sodelavci, ki so se letos
upokojili.

Josip bo še več časa kot doslej lahko posvetil slikanju in ribolovu, še
posebno dragoceni pa so trenutki,
ki jih preživi z vnuki. Želimo mu
osebnega zadovoljstva in da bi odslej lahko počel vse tisto, kar ga resnično veseli.

Zdenka GUSTINČIČ
Zdenka je z delom v takratnem
cestnem podjetju pričela v januarju 1987. leta, najprej je opravljala

V tretjem življenjskem obdobju
bo imela več časa za vrtnarjenje,
hobije, rekreacijo in udeležbo na
delavnicah za tretje življenjsko obdobje. Želimo ji uresničitev vseh
sanj, veliko lepih trenutkov v krogu
najbližjih, da bi opravila vsa tista
dela, ki jih je že dolgo načrtovala in
s popotovanji in križarjenji odkrila
še mnogo lepot širnega sveta.

Darko JAKOMIN
V mesecu decembru je po nastopu
zime svojo štiri desetletja dolgo
poklicno kariero zaključil tudi Darko Jakomin, ki je bil vse od januarja
1976. zaposlen kot avtoelektričar.
S svojim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami je uspešno kljuboval
okvaram delovnih vozil, strojev in
naprav ter pripomogel, da so, tako
v letnem kot tudi v zimskem času,
nemoteno opravljala svojo nalogo.
Darko je bil aktiven član sindikata
in sveta delavcev. Poznamo ga tudi
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zaposleni

Konec marca je izpolnil pogoje za
starostno upokojitev, po več kot 41
letih delovne dobe, tudi Zdravko,
ki je od junija 2000 opravljal cestarska dela v cestni bazi Sežana.

kot planinca, kolesarja in odbojkarja.
Želimo mu, da bi še vrsto let ohranil
izvrstno kondicijo in osvojil še veliko vrhov in kolesarskih ciljev, skupaj z ženo odšel vsak konec tedna
na izlet v bližnjo in daljno okolico,
urejal oljčni nasad in okolico hiše
ter izpolnil vse zastavljene načrte,
za katere pravi, tako kot vsi upokojenci, da mu bo verjetno zmanjkalo
časa.

Uživa v sprehodih v naravi. Za Slovence pravijo, da smo narod navdušenih gobarjev, tak pa je tudi
Zdravko. Pravi, da je gobarjenje
eden najbolj zdravih hobijev, vendar pa je lahko tudi nevaren, če
pomotoma utrgaš smrtno nevarno
gobo in jo nato poješ ali pa z okuženim klopom stakneš boreliozo ali
meningitis. Med gobarji velja rek,
da so strupene gobe užitne trikrat:
prvič, zadnjič in nikoli več. Zdravko
tudi rad pomaga vaščanom in prijateljem pri zidarskih delih, obdeluje
vrt in njive, ima pa tudi poseben
hobi z vzrejo ptičev. Zdravko, ostani vitalen, uživaj v naravi in v vseh
lepih stvareh, obdan z družino in
prijetnimi ljudmi.

Toni MODIC

Zdravko LUIN
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Toni je v naši družbi preživel zadnjih 17 delovnih let, opravljal je
dela delovodje na vgrajevanju asfalta do upokojitve konec marca.

Večkrat je povedal, da je delo na
asfaltu naporno in zdravju nevarno
zaradi bitumenskih hlapov in neugodnih vremenskih razmer. Kljub
temu pa je ohranil predanost, optimizem in dobro voljo ter spodbujal sodelavce. Naloge je vedno
opravljal vestno in požrtvovalno, s
poudarkom na skrbi za sodelavce.
Ob slovesu me je presenetil z rožico in mi zapel pesmico, kar me je
zelo ganilo. Ker je že nekaj mesecev doma, sem ga povprašala, kaj
je postoril v tem času. Povedal je,
da je že pospravil vsa drva iz gozda, ki jih je bilo potrebno odstraniti
zaradi žledoloma, uredil drvarnico
in sam izdelal novo leseno ostrešje zanjo. Trenutno načrtuje koline,
potem pripravo na spomladansko
setev in sajenje krompirja ter ostalih pridelkov, nato pa, kot je sam
dejal: «novim zmagam naproti«.
Skratka, tudi kot upokojenec se ne
bo predal brezdelju. Želimo mu veliko zmag, trdnega zdravja, osebnega zadovoljstva in veliko dobre
volje v krogu družine in prijateljev.

mo, da bi maksimalno izrabil čas za
vse stvari, ki te bodo osrečevale, pa
le glej, da boš kdaj pa kdaj zavil na
kavico v »tvoj« kamnolom.

Želimo ti predvsem zdravja in vsega lepega ter da bi bil vsak tvoj dan
obsijan s soncem, sodelavci v Razdrtem pa te vabijo, da jih večkrat
obiščeš.

Darko ROSA

zaposleni

daljnje opravljanje del, v letošnjem
letu pa je invalidska komisija odločila, da je nezmožen za kakršnokoli
nadaljnje delo, tako, da se je v začetku avgusta invalidsko upokojil.

Srečko RESINOVIČ

Mirjan PANGERC
Mirjan se je s poklicem obratovnega elektrikarja zaposlil decembra
1981. leta kot elektrikar v kamnolomu Razdrto. Kasneje je bil razporejen na dela izmenskega nadzornika, še vedno pa je opravljal tudi vsa
elektrikarska dela, po potrebi pa še
dela voznika v kamnolomu. Žal mu
je leta 2013 bolezen preprečila na-

Pisalo se je leto 1989, ko se je Darko kot strojnik na vgrajevanju asfalta zaposlil v naši družbi in na istem delovnem mestu ostal vse do
upokojitve konec aprila.

Jesen je poleg čudovitih barv in
plodov narave našemu sodelavcu
Srečku prinesla tudi zaključek delovne poti. Kot vzdrževalec strojev
in naprav je skoraj četrt stoletja bil
zaposlen v kamnolomu Črni Kal,
kjer je po potrebi opravljal še druga
dela.
Želimo ti, da bi pridno obdeloval
svoj vinograd, da nas boš lahko ob
obisku povabil v »kantino«. Poleg
tega mu želimo, da bi še naprej
popravljal domače stroje in vozila
ter se uspešno izogibal loncem za
kuhanje, saj mu to delo, kot pravi,
ne gre od rok. Predvsem ti pa želi-

Darko je povedal, da si bo najprej
vzel čas za počitek, zatem pa bo kaj
postoril v hiši in okrog nje, saj za to
sedaj ni imel veliko časa. Seveda
pa bo še naprej prijatelje zabaval
z igranjem kitare. Darko, naj ti bo
zanimiva, uspešna in zabavna tudi
upokojenska pot.

Marjan STOPAR
Marjan je prišel v cestno podjetje
najprej kot pomožni cestar preko
pogodbe o delu, decembra 1993.
pa je z več kot 20-letnimi predhodnimi delovnimi izkušnjami voznika sklenil delovno razmerje kot
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zaposleni

»Jutranja misel vam lahko opredeli dan.
Optimistična misel stori,
da bo dan svetel in uspešen,
pesimistična pa,
da bo turoben in sama izguba.
Pričnite vsak dan z dobro voljo,
nasmejani in polni hrabrosti.
Naravna posledica bo,
da vam bo delo pravo veselje,
kronano z uspehom«.
W.M. Peck

voznik in ta dela opravljal do upokojitve 21 let kasneje. V tem času
je na cesti doživel veliko dobrih, pa
tudi nekaj slabih dogodkov, ki jih je
že skoraj pozabil. Kljub temu pa je
bil na delu zadovoljen, kar dokazuje tudi podatek, da se je upokojil z
42 leti delovne dobe, brez vštete
beneficirane dobe, ki jo je pridobil
v Petrolu, Transportu Ilirska Bistrica in tudi v CPK d.d..

Vsak dan začnite z optimistično mislijo.
Naj vam bo vsak dan v letu nova priložnost za veselje
in ljubezen, za iskrice v očeh in nasmeh na obrazu,
za topel objem in iskrene besede.
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno
in organizacijsko področje
			
			

Srečno!

		

Marjanu ob upokojitvi želimo veliko lepih trenutkov v balinarskem
klubu Matulje, na lovu in v družini,
še posebej z vnukinjo, na katero je
zelo ponosen. Rad tudi pleše in uživa na izletih, zato se bo z veseljem
udeležil še kakšne naše zabave in
izleta.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega Oskarja Škerjanca se želimo iskreno zahvaliti vsem sodelavcem za nesebično pomoč,
vsem, ki ste ga spodbujali in mu stali ob strani, ko vas je najbolj potreboval.
Hvala, za vsak ljubeč stisk roke, za tople in sočutne besede tolažbe.
Srčna hvala, ker ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti ter za darovano finančno pomoč.
Naj vam ostane v lepem spominu.
Žena Jasna, mama Ana, brata Igor in Damijan ter sestra Stanka z družinami.
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Dodajamo leta življenju, življenje
letom in zdravje življenju…
Naši možgani so zelo zanimiv, kompleksen, a tudi skrivnosten organ.
Njihov razvoj je treba spodbujati
od malih nog, za njihovo aktivnost
pa skrbeti vse življenje, saj bodo le
tako delovali kot usklajena celota.
Čeprav so pri nekaterih aktivnostih
posamezni deli možganov bolj aktivni kot drugi in delujejo na drugačen način, pa za optimalno delovanje uporabljamo celotne možgane.
S spominom imajo danes težave
tudi aktivni in mladi ljudje. Vzroki
za to so večinoma stres, nepozornost in številni drugi zunanji dejavniki, kot je npr. hrup. Pomembno
je, da spomin neprestano urimo
in da smo vedno odprti za novosti.
Možgane lahko ohranjamo v dobri
formi, če sledimo naslednjim nasvetom, in sicer:
1. Rešujte križanke in miselne
naloge.
2. Uporabljajte obe roki, npr.
simultano rišite črte. Poskusite
si z levo umiti zobe, čeprav ste
desničar, ali pri jedi nož in vilice
uporabljati z drugo roko kot
običajno.
3. V mislih si rišite stvari, npr.
opravke.
4. Včasih opazujte slike tako, da
jih obrnete na glavo.
5. Blokirajte enega od čutov, npr.
prhajte se z zaprtimi očmi.
6. Naučite se kreativnih tehnik
mišljenja ali/in dela ter jih uporabljajte.
7. Postavljajte si vprašanja o
namišljenih možnostih (Kaj bi
bilo, če …).
8. Rešujte naloge iz logike.

9. Rišite, čečkajte, ni treba, da ste
umetnik.
10. Razmišljajte pozitivno.

zdravje

Naši skrivnostni
možgani

Kakšna hrana je dobra za naše sive
celice? Med živila, ki pospešujejo
miselne procese v možganih, nedvomno sodijo ananas, avokado in
korenje.
Ananas ima veliko vitamina C, ki
pripomore k uspešnem učenju dolgih tekstov, matematičnih izrazov
ali skladb. Hkrati pa vsebuje ananas
tudi druge vitamine v kombinaciji
z optimalno mešanico mineralov
(mangana, kalija in železa) ter vsebuje malo kalorij. Vsak dan se priporoča pojesti rezino ali dve svežega
ali zmrznjenega ananasa (konzerviran je manj primeren), ali pa popiti
2 dl soka iz svežega sadeža.
Avokado ima sloves specialista za
kratkoročni spomin in bliskovito
mišljenje, kot so pisanje zabeležk,
sestavljanje seznama obveznosti
za naslednji dan, pisanje nakupovalnih listkov, memoriranje telefonskih številk, ipd. Učinkovit je
predvsem zaradi visoke vsebnosti
maščobnih kislin rastlinskega izvora. Nutricionisti priporočajo četrt
do pol svežega, zrelega avokada
dnevno.
Korenje pripomore k izboljšanju
spominskih sposobnosti, predvsem k učenju na pamet, s tem da
spodbuja presnovo v možganih.
Pred učenjem pesmice, matematičnih formul ali angleškega slovarja, si velja torej privoščiti skledico
kuhanega korenja z olivnim oljem,
okusno pa je tudi praženo na olivnem ali sojinem olju, z dodatkom
jajca, ki zahvaljujoč vsebnosti lecitina prav tako sodi med živila, ki
prijajo sivim celicam v možganih.

Pripravila:
Polona GORIŠEK
Poslovna sekretarka
Vir: ezdravje.com
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Izobraževanje

Izobraževanje in dobrodelnost
Uvedba standarda
ISO 14001 v CPK d.d.

V marcu 2014 je naša organizacija
pridobila certifikat po standardu
ISO 14001 Sistemi ravnanja z okoljem. Certifikat je po dvostopenjski
presoji izdal SIQ Slovenski institut
za kakovost in meroslovje.

Značilnosti standarda ISO
14001 Sistemi ravnanja z
okoljem
ISO 14001 je orodje, ki nam pomaga izpolnjevati okoljske zahteve,
učinkovitejšo izkoriščanje naravnih
virov in preprečevanje onesnaževanja okolja. ISO 14001 je v bistvu
enak standardu ISO 9001, ki ga
imamo že več kot 10 let. Standard
ISO 9001 ima poudarek na zadovoljstvu strank, pri standardu ISO
14001 pa je poudarek na okolju.
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Bistvo standarda ISO 14001 je, da
prepoznamo, kako naša dejavnost
vpliva na okolje (okoljski vidiki), da
stalno spremljamo okoljsko zakonodajo in druge zahteve. Na osnovi stanja si postavimo naše okoljske cilje, planiramo in izboljšujemo
naše ravnanje z okoljem ter preverjamo izpolnitev zakonodajnih
zahtev.
V CPK d.d. obvladamo odpadke z
dokumentom »NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI«, ki je zakonsko obvezen in ga obnavljamo
vsakih 5 let. Z odpadki ravnamo
tudi v skladu z občinskimi odloki o
ravnanju s komunalnimi odpadki.
V vseh obratih tudi izvajamo zakonsko predpisane meritve emisij
v okolje.
Ravnanje po standardu ISO 14001
Sistemi ravnanja z okoljem, nam
omogoča, da sistematično spremljamo porabo energije, količino vhodnih materialov in količino
ter vrsto odpadkov. Z učinkovitim
sistemom ravnanja z okoljem pravočasno preprečimo nastanek izrednih dogodkov in zmanjšamo
posledice, ko le ti nastanejo. Z izpolnjevanjem zakonodajnih zahtev

nam ni potrebno plačevati kazni, ki
bi jih plačevali zaradi onesnaževanja okolja. Z uvedbo sistema ravnanja z okoljem se nam bo izboljšal
konkurenčni položaj na trgu, zaupanje javnosti in poslovnih partnerjev.
Sistem ravnanja z okoljem je živ
proces, v katerem moramo sodelovati vsi zaposleni. Stalno moramo skrbeti za zmanjšanje porabe
energije, surovin, zmanjšanje količin odpadkov in s tem zmanjšanje
stroškov.
Pripravil:
Stojan NATLAČEN PENKO
Vodja oddelka za kakovost

Letos spomladi so Srbijo, Bosno
in Hercegovino ter Hrvaško zajele hude poplave. Voda je zalila
mesta in vasi, odnašala hiše in
za sabo pustila katastrofalne posledice, ki jim v tej regiji še niso
bili priča. Poplave so terjale tudi
človeška življenja, številni ljudje
so ostali brez domov in osnovnih
življenjskih sredstev.
Katastrofalne poplave na Balkanu
so se še posebej dotaknile tudi nas,
saj so prizadele tudi domove nekaterih naših delavcev. Zato smo se v
podjetju angažirali in stopili skupaj.
Za sodelavce smo zbirali denarne
prispevke, za ostale žrtve poplav
pa smo zbirali druge dobrine. Delavcem smo osebno vročili skupaj
2.200,00 EUR, poleg tega jim je
podjetje pomagalo s solidarnostjo
pomočjo, za ostale žrtve poplav pa
smo zbrali hrano, vodo, plenice,
odeje, higienske pripomočke, obleke, obutev in drugo. Vse navedeno
smo s kombijem odpeljali v zbirni center na Srminu, od koder so

Ob tej priliki bi se rada zahvalila
vsem, ki ste pri tem sodelovali, za
izkazano solidarnost, trud in dobro
voljo. Zavedanje, da v težkih trenutkih nismo sami, v nas ohranja
upanje in vero v boljšo prihodnost,
zato hvala, da pri tem pomagate in
aktivno sooblikujete lepši jutri.
humanitarno pomoč odpeljali na
prizadeta območja. Ko smo našo
zbrano pomoč pustili na zbirnem
centru v Srminu, smo pomagali še
v Osnovni šoli Ankaran in tudi njihovo zbrano humanitarno pomoč
odpeljali na zbirni center.

Izobraževanje

Poplave

Pripravila:
Tina RIJAVEC
Vodja oddelka za pravno
in organizacijsko področje
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Novoletne zaobljube
malo drugace
Novoletne zaobljube so že precej
dotrajana tema, a kaj, če bi bile te
zaobljube letos drugačne in ne bi
bile povezane s pogostejšo rekreacijo, zdravim prehranjevanjem,
manjšo potrošnjo, pogostejšim
obiskovanjem sorodnikov in prijateljev ali pa opuščanjem določenih
razvad, kot je npr. kajenje. Letos si
lahko zastavimo drugačne zaobljube, takšne zaobljube, ki se jih bo
lahko držati, hkrati pa bodo koristne za nas in za naše okolje.
• Ne bom več kupoval/a vode
v plastenkah, saj so plastenke zelo škodljive za okolje. V
Sloveniji priteče iz pipe zelo
dobra voda in prav je, da to
izkoristimo ter si jo natočimo v
steklenico iz stekla ali nerjavečega jekla, kar bo koristilo tudi
našemu zdravju.

• V trgovino se bom vsakič
odpravil/a z vrečko, kar res ni
težko. Tako naredim veliko dobrega za okolje in ne nazadnje
tudi malo prihranim.
• Kadar bo le mogoče, se bom
raje odpravil/a od doma peš, s
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kolesom ali vsaj z javnim prevozom. Na ta način bom naredil/a
veliko dobrega za okolje, saj
bom prispeval/a k zmanjšanju
izpustov ogljikovega dioksida, hkrati pa nekaj dobrega
naredil/a tudi zase. Rekreacije
bo več v primeru, če se bom
odpravil/a s kolesom ali peš,
vendar tudi v primeru uporabe
javnega prevoza bo potreben
kakšen korak več, kakor pri
uporabi osebnega avtomobila.
Prihranil/a bom tudi pri gorivu.
• Dobro je tudi, če na okolje pomislimo na našem domu. Začnemo lahko tako, da iz elektrike
izključimo vse naprave, kadar
jih ne uporabljamo, npr. opekač, napravo za kuhanje kave,
mikrovalovno pečico in tudi
računalnik. Lahko pa tudi perilo

peremo pri nižji temperaturi,
zamenjamo vse žarnice z varčnimi ter med umivanjem zob zapiramo vodo. Nedvomno se bo ta
naša skrb za okolje poznala tudi
v naši denarnici.
• Mogoče bi poskusil/a ločevati tudi organske odpadke in
jih kompostirati, čeprav je to
težka naloga, vendar je vredna
poskusa.

• Porabil/a bom manj papirja.
Tiskal/a bom samo tisto, kar je
res potrebno in tiskal/a bom na
obe strani. Od sedaj naprej bom
kupoval/a samo recikliran papir.
Vse to bo nedvomno dobro za
naše okolje.
• Kaj, če bi se letos udeležili vsaj

trgovinah je na izbiro cela vrsta
učinkovitih »zelenih« izdelkov
za čiščenje, tako da izgovorov
ni. Zelo učinkovita pa so seveda tudi čistila od none, kot so
soda bikarbona, jabolčni kis in
voda.
• Pazil/a bom tudi na poreklo
hrane, ki jo kupujem. Najbolje
bi bilo seveda kupovati lokalno,
vendar se je tega težko dosledno držati. Lahko pa kupujemo
slovensko oziroma se prepričamo, da je hrana ali celo oblačila
pridelana na etičen in trajnostni
način. Zato se priporoča brati
deklaracije in, če je le možno,
kupovati organsko in biološko
pridelano.
• Odločam se, da bom postala
vzor!
Gandhi je nekoč rekel: »Bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu!«

zanimivosti

enega prostovoljnega dela tudi,
če samo za en dan. Lahko se
lotimo npr. čiščenja okolice, v
kateri živimo ali se pridružimo
akciji, kot je npr. Očistimo Slovenijo v enem dnevu. To bi bila
zelo lepa gesta.
• Odločil/a sem se, da bom od
sedaj naprej uporabljala samo
okolju prijazna čistila in se izogibala strupenim kemikalijam. V

Pripravila:
Polona GORIŠEK
Poslovna sekretarka
Vir: Viva.si
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Car obdarovanja
December je za mnoge najlepši čas
v letu. Čas novoletnih jelk in čarobnih lučk, čas, ki prinaša skrivnostni
nemir, prijetno pričakovanje, veliko
voščil in želja, vonj po potici, pomarančah in cimetu. Čas, ko smo radi
v zavetju toplega doma in v krogu
najbližjih. Veselimo se druženja s
sodelavci, znanci in prijatelji, za

katere nismo imeli veliko časa med
letom. December pa je tudi čas za
obdarovanje.

Obdarovanje nekoč
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Večina tradicionalnih običajev
ima svoj izvor v religiji, ali gre za
čaščenje bogov ali pa za čaščenje
naravnih pojavov. Obdarovanje
spada med najstarejše običaje na
svetu. Namenjeno je bilo medsebojnemu povezovanju pri različnih
plemenih, kulturah, verah. Izmenjava daril je bila obredno dejanje,
zapisano globoko v podzavesti ljudi. V zgodovinskih virih najdemo
številne primere izmenjave daril
med vladarji. V različnih kulturah
so se skozi stoletja razvile številne
tradicije obdarovanja in večina se
jih dogaja ob koncu koledarskega
leta. Obdarovanje za novo leto izvira iz rimskega običaja obdarovanja
v čast boga Saturna. Rimljani so si
podarjali sadeže, kolačke, med in
zimzelene veje, verjeli so, da bodo

darila zagotovila, da jim bo naslednje leto naklonjeno. Združevanje
krščanskega božiča in obdarovanja se je dogajalo postopoma.
Tradicija božičnega darovanja, kot
ga poznamo danes, se je začela
v viktorijanski Angliji in se razvila
na ameriških tleh. Praznovanja po
vsem svetu so si zelo podobna, četudi nanje vplivajo kulturne in druge razlike in imajo različna imena.
Prazniki v decembru so zbrani okoli
solsticija, Sončevega obrata, ko se
začne zima in dan se začne daljšati.
Včasih so si to razlagali kot ponovno rojstvo svetlobe in ga uprizarjali
kot boj med lučjo in temo.
Božično-novoletni čas je veljal za
obdobje, v katerem se lahko z določenimi ravnanji ubranimo zlih sil,
prikličemo in zavarujemo vse dobro ter izvemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Čas prehoda pa je tudi
čas obdarovanja in izrekanja dobrih želja. A te vezi in odnosi veljajo le določeno časovno obdobje, ki
se od družbe do družbe razlikujejo,

zato je treba obdarovanje ponavljati, ko ta čas poteče. V tem primeru torej obdarovanje stke vezi
za eno leto, potem pa ga je treba
ponoviti.

Obdarovanje danes
Vsebina decembrskega praznovanja je danes povezana z okrasitvijo
domov in mest, z darili in zabavo.
Čas ob koncu leta je povezan z novimi upi, vse se začne znova, je čas
sprememb, čas, ko se odločimo, da
bomo nekaj naredili zase in za naše
bližnje. Pomen je prav v njegovi
simboliki, v prelomu s preteklostjo in prehodu v prihodnost, ki je
v ljudeh vzbujala in še vedno vzbuja strahove, upe, pričakovanja in
hrepenenja. V tem času se pregledujejo pretekla dejanja, pretehtajo
odločitve in se z upanjem zre v prihodnost. Ob novoletnih praznikih
nas prevevajo posebna občutja in
globoka čustva.

Nek predmet postane darilo šele
takrat, ko vstopi v ritual obdarovanja – skrbno izbran, zanimivo zavit,
pospremljen s pravo besedo in dan
v pravem trenutku.

December je torej čas, ko so obdarovanja in voščila del prazničnega vzdušja. Obdarovanje je pomembna prvina v medčloveških
razmerjih, v navadah in običajih.
Je znanost in umetnost hkrati,
svojevrsten splet naklonjenosti,
lojalnosti, pozornosti, hvaležnosti,
izvirnosti in ustvarjalnosti. Skratka dejanje, ki s svojo žlahtnostjo
zagotavlja poslanstvo in daleč
presega materialno in nominalno
vrednost darila. Božično-novoletni
čas naj bi bil čaroben, to je čas za
predah in premislek, predvsem pa
čas, ki ga moramo preživeti s svojo
družino in s svojimi najdražjimi.

Izbira darila
Darilo mora biti skrbno izbrano,
primerno situaciji in obdarovancu. Izbira darila pa priča tudi o
naši osebnosti in odnosu do obdarovanca. Nekaterim veliko več
zadovoljstva prinaša obdarovanje
kot prejemanje daril. Obdarovanje
je vsekakor tudi stvar družinske
tradicije in vrednot. Vsaka družina
ima drugačne navade pri praznovanju in obdarovanju. Darila naj-

pogosteje podarjamo tistim, ki so
nam blizu in nam veliko pomenijo. Tako jim izkažemo pozornost,
sporočamo, da jih imamo radi, jih
spoštujemo in želimo, da so srečni.
Z vsakim darilom torej nekaj izražamo in sporočamo, tako vsako
darilo postane vrsta komunikacije.
Tudi s tem, da ne podarimo ničesar, nekaj sporočamo ali si te komunikacije preprosto ne želimo. Z
izbiro darila sporočamo, kako dobro poznamo obdarovano osebo, s
trudom, ki ga v darilo vložimo pa,
koliko nam pomeni. Pomembno je
tudi, kako darilo izročamo in kako
ga sprejemamo ter celo, kako se
odzovemo. Sam proces od ideje,

Že od nekdaj so ljudje vedeli, da z
obdarovanjem lahko osrečijo tistega, ki mu kaj podarijo, pa tudi sebe.
Le spomnite se, kako ste se dobro
počutili, ko ste opazovali drago
osebo v tistem čarobnem trenutku odvijanja in odkrivanja darila, ki
je bilo prav tisto, kar si je želela ali
potrebovala. Taka dejanja izvabijo
nasmeh in prižgejo iskrice v očeh,
kar je neponovljivo. Se spomnite
lanskega tetinega novoletnega darila? Ne? Kaj pa vam je zares ostalo
v spominu? Tisto družinsko praznovanje, ko smo skupaj prižigali
kresničke na jelki, ko smo peli najljubše pesmice, pa takrat, ko smo
pekli piškote.... Ostanejo občutki.
Tisti, ki oblijejo naše srce s posebno toplino in ljubeznijo. In to šteje.
Prepustite se jim in iz srca občutite radost podarjanja in hvaležnost
prejemanja.

zanimivosti

prek izbire in vse do predaje darila,
je izjemno pomemben, zanj si je
treba vzeti čas.

»Dar ne sestoji iz tega, kar je bilo
storjeno ali podarjeno, marveč iz namena storilca ali obdarovalca.«
Seneka

Kako izpolnimo tiho željo?
Prisluhnimo ljudem, kadar govorijo o tem, kaj si želijo, pozanimajmo
se o hobijih obdarovanca, vprašajmo za nasvet skupne prijatelje ali
sorodnike, vprašamo pa lahko tudi
obdarovanca, vendar le v skrajni
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sili in nikoli ne naravnost: »Kaj si pa
želiš za novo leto?«, pač pa lahko
vprašamo: »Imaš rajši to ali to?« ali:
»Kaj misliš o tem in tem?«
Včasih imamo občutek, da ima naš
obdarovanec skoraj vse, ali pa si v
darilo ne upamo vpeti preveč svoje osebnosti. Takrat pridejo prav
predlogi kot so: nekaj v povezavi s
hobiji, razvajanje v centru dobrega
počutja, slavnostna večerja za dve
osebi v dobri restavraciji, potovanje, vstopnici za prireditev, abonma za gledališko, operno ali koncertno sezono in podobno.

varovanje otroka, pospravljanje,
kuhanje ali prevzem avta v avtopralnici.

Nekaj pravil izročanja in
sprejemanja darila
Za vsako darilo se iskreno zahvalimo in ga sprejmimo s spoštovanjem in ljubeznijo. Tako kot darilo
pravilno podarimo, ga tudi pravilno
sprejmemo. Darilo je oseben poklon in ob iskanju posameznega
darila se moramo potruditi in po-

nikoli ne pospremimo z besedami:
»Saj ne bi bilo treba!« Zahvalimo
se tudi, če nam ruta ni preveč všeč
ali če knjigo že imamo, kajti darilo
nam je bilo skoraj gotovo izročeno
z najboljšim namenom in iz srca.
Le kadar je na kakšnem praznovanju več gostov in prejmemo več
daril, jih ne odpiramo takoj. Tako
se izognemo primerjanju daril med
seboj. Zahvalimo se za darilo, odložimo ga ob strani in ga odprimo
kasneje. Če to ni izvedljivo ali tega
sami ne želimo, se bomo pozneje,
ko bomo doma že pogledali vsa darila, voščilnice in čestitke, vsakemu
darovalcu pisno ali ustno zahvalili.
Tudi če nam darilo ni všeč in ga nikoli ne bomo uporabili, ga ne podarjajmo naprej. To bi bilo nevljudno do tistega, ki nam je darilo dal,
in tudi do tistega, ki ste mu tako
darilo želeli dati.

Kuverta z bonom naj bo vedno
pospremljena še s kakšnim dodatkom. Če podarjamo bon za
masažo, naj bo kuverta z bonom
priložena k olju za masažo. Ali pa
kuverto zataknimo v šopek rož, če
obdarujemo žensko, ali ob steklenico dobre pijače, če obdarujemo
moškega. V kuverto lahko damo
tudi lastnoročno napisano čestitko
z lepo mislijo, ki se nam je utrnila
ali pripišemo misel, ki jo je nekdo
že izrazil na poseben način.
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Darilo lahko z malo spretnosti izdelamo tudi sami. Razmislite o
domiselnih in pozornih darilih – ne
pozabite, da je darilo lahko tudi

iskati nekaj, kar bo obdarovancu
veliko pomenilo in kar odraža naš
odnos do njega.
Ko obdarovancu izročamo darilo,
mu z iskrenimi besedami izrečemo želje in čestitke in mu sežemo
v roko.
Darila sprejemamo z levico, desnica naj bo prosta, pripravljena za rokovanje.
Izraz vljudnosti prejemnika je, da
darilo takoj odpre, izrazi o njem pozitivne vtise, ga komentira in mogoče kaj vpraša. Seveda mora slediti iskrena zahvala. Prejema darila

»Radodarnost prinaša srečo na vsaki stopnji svojega izraza. Radost
izkusimo v porajanju radodarnega
namena, radost izkusimo, ko dejansko darujemo, in radost izkusimo, ko
se spomnimo dejstva, da smo darovali.«

Buda

December je že tukaj, med nami.
Za večino ljudi čudovit mesec obdarovanja in praznovanj, mesec,
ko si vzamemo čas za bližnje. Podarite spoštovanje, čas, znanje, zamisli, prijateljstvo, prijaznost, delite izkušnje, navdušenje. Prazniki
so praznični le takrat, ko jih lahko
z nekom deliš in ko so ob nas tisti,
ki jih imamo radi. Na seznamu daril
pa ne smete pozabiti nase. Vzemite si čas in si izberite nekaj, kar bo
od vas za vas.

načinov, da utrdite nov koncept, ki
ste se ga domislili, je, da se o njem
pogovorite z drugimi. Večkrat ko
boste delili, kar ste se naučili, bolj
se bo znanje vklesalo v vaš spomin.
Večanje znanja tudi povečuje zmožnost za reševanje problemov. Več
znanja, ko razdelite, več ga dobite
v zameno.

Ste vedeli, da obstajajo darila, ki,
ko jih oddate, povečajo vašo srečo? Odkrijte sedem takšnih daril,
ki vam bodo omogočila z drugimi
deliti svoj najbolj edinstven zaklad
- sebe. Vsako darilo se vam bo večkrat povrnilo.

4. Podarite prijateljstvo

1. Podarite spoštovanje
Povejte nekomu, kako cenite vero,
ki jo je imel v vas, in se mu iskreno
zahvalite, da je del vašega življenja.
Povejte mu, kako ga potrebujete.
Občutek spoštovanja je temeljna
človekova potreba. Obdarite koga
s spoštovanjem in hvaležnostjo in
nikoli vas ne bo pozabil, spoštovanje pa se vam bo večkrat povrnilo.

jih imate radi. Ko upočasnimo ritem in opazujemo svoje misli od
blizu, včasih odkrijemo talente in
sposobnosti, za katere sploh nismo
vedeli, da jih premoremo.

2. Podarite čas

Povejte komu za odlično knjigo,
ki ste jo nedavno prebrali, povejte
naprej nov koncept ali idejo, za katero ste slišali. Eden od najboljših

Bolje razporedite svoj čas, da boste
lahko več časa preživeli z ljudmi, ki

Podarite svoj čas in sposobnosti.

Priznajte komu njegove dobre
plati. Povejte mu, da mu boste
stali ob strani. Obiščite nekoga,
ki ga že dolgo niste videli, pokličite po telefonu prijatelja ali sorodnika, ki živi v oddaljenem kraju.
Zbliževanje ljudi lahko prinese velike spremembe za obe vpletene
strani, a tudi za vas. Ljudje rastemo
tudi skupaj. Če želite imeti veliko
prijateljev, velikodušno delite prijateljstvo.

zanimivosti

Sedem daril,
ki večajo srečo

3. Delite znanje in zamisli

5. Podarite prijaznost
Naključnemu človeku podarite prijazno dejanje - nasmeh, pohvalo
ali drobno uslugo. Prijaznost se bo
zelo hitro širila. Prijaznost je neprecenljiva.
Ljubezen, dobrota in vrednote, ki
jih iskreno podarimo drugim, ostanejo naš zaklad vse do konca življenja.
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Naše posebne izkušnje in dojemanje življenja imajo neprecenljivo
vrednost. Z delitvijo izkušenj tkemo
eno od najtrdnejših vezi z drugimi.

7. Delite navdušenje

6. Delite izkušnje
Beležite svoje uspehe in padce, delite srečne spomine, a tudi težke
čase, ki so vam pomagali, da ste
postali močnejši in modrejši. Ko izkušnje delimo, se njihova vrednost
povečuje.
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Če ste navdušeni nad svojim novim
uspehom - o tem povejte drugim.
Če ste vzneseni zaradi pravkar odobrenega projekta, to tudi pokažite.
Vaše navdušenje bo navdahnilo
druge, da se premaknejo po poti
dejanj, ki prinašajo takšne nagrade.
Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za
pravno in organizacijsko področje

Vir: spletne strani
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi
http://www.revijaanja.si/2012/12
http://www.bonbon.si/
http://www.viva.si/Intervju

Zgodba
Neko dekle je na velikem letališču čakalo na polet. Ker se je
čakanje zavleklo, si je kupila knjigo, da bi ji čas hitreje minil.
Kupila si je tudi vrečko piškotov. Sedla je v čakalnico, da bi
lahko v miru brala. Poleg nje je sedel mož, ki je odprl revijo in
tudi začel brati. Ona je mirno brala in si postregla prvi piškot iz
vrečke. Takoj je tudi mož poleg nje vzel enega. Postala je nejevoljna, toda rekla ni ničesar. Pomislila je: Kako je nesramen.
Če bi bila bolj odločna, bi mu eno prisolila, da bi si zapomnil
za vedno. Vsakič, ko je vzela piškot, je tudi on vzel enega. Bila
je tako ogorčena, da sploh ni vedela, kaj storiti. Ko je v vrečki
ostal samo še en piškot, je pomislila: Kaj bo pa zdaj naredil ta
brezobzirnež? Mož pa je razdelil zadnji piškot na dva dela in ji
z nasmehom ponudil zadnjo polovico. To pa je bilo že preveč.
Začela je pihati od jeze. Zaprla je knjigo, pograbila stvari in
odšla v prostor za vkrcanje.
Ko se je v letalu, že umirjena, udobno namestila na svojem
sedežu, je odprla torbo in z začudenjem zagledala še zaprto
vrečko piškotov. Bilo jo je pošteno sram, ko je doumela svojo
zmoto. Pozabila je, da je piškote dala v torbo. Mož pa je z njo
delil svoje piškote, ne da bi postal jezen, živčen, nejevoljen ali
vznemirjen, medtem ko je bila ona vsa iz sebe, ker je mislila,
da jesta njene piškote. Zdaj pa ni bilo več časa za razlage in
opravičevanje.
Kolikokrat v življenju jemo piškote drugih, pa se tega ne zavedamo. Preden si ustvarimo mnenje in obsojamo druge, raje
dobro premislimo. Morda stvari niso čisto take, kot si predstavljamo mi. V življenju so stvari, ki so za vedno nespremenljive:
• dejanje, ki smo ga storili,
• beseda, ki smo jo izrekli,
• priložnost, ki smo jo zapravili.
Neznan avtor

NO
Č
E
R
S
5!

201

Pripravila:
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za
pravno in organizacijsko področje
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