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modra pot
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16-24

aktualno

36-37

zanimivosti
Dobrodošli v udobnejšem
sistemu cestninjenja

38

zdravje
Vpliv kajenja tobaka na
zdravje
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Pozitivno v novo leto

Zahvalila bi se rada vsem, ki soustvarjate naše glasilo in s svojimi
prispevki, fotografijami, idejami in
zamislimi snujete in utrjujete našo
skupno pot. Vaš prispevek je neprecenljiv, saj dokazuje, da kljub
številnim obveznostim zmorete v
sebi gojiti strast, veščine in pozornost do drugih in do narave ter da
vam ni vseeno, kakšen postaja ta
svet. V katero smer se razvija, koga
odtujuje in koga v kot stiska. Res
hvala.
Od iztekajočega leta se poslovite s
prijaznimi mislimi in pozitivnim pogledom na leto, ki je pred vrati. Vsaj
za hip postanimo otroci. Pozabimo
na tegobe vsakdana, najdimo srečo
in zadovoljstvo v malih, tako vsem
dosegljivih trenutkih in stvareh.
		
		

Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

uvodnik

Tudi leto 2017 se nezadržno izteka.
Prednovoletni čas je običajno čas,
ko se ozremo po letu, ki se poslavlja in je tudi čas novoletnih zaobljub, želja in druženj. Prav gotovo
so pridobljene izkušnje v letu, ki se
poslavlja, najbogatejša popotnica
letu, ki je pred nami.

Andrej Rozman Roza:
NEKAJ TI MORAM POVEDAT
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.
Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.
A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar
za katero ni potreben denar.
Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.
Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.
Naj bo novo leto predvsem… SREČNO…
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Spoštovani,
vsako leto je posebno leto. Po svoje
prelomno, kdaj tudi kraško vetrovno.
Pa vendar, naj bo 2018 srečno začeto,
polno doživeto - vse leto.
Hvala vsem za vestno opravljeno
delo, izjemno odgovornost in iskreno
pripadnost naši družbi.
Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora
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Zato ob tej priložnosti želim
vsem zaposlenim in vašim najdražjim, da bi bila ta pot, med
prihajajočimi prazniki in v naslednjem letu, pot k še večji
osebni sreči, zdravju in zadovoljstvu.

Vlado ŠVAB
Direktor za marketing

Drage sodelavke in sodelavci.
Pa je še eno leto naokoli.
Naj v srcu ohranimo le tiste trenutke tega leta, ki krepijo našo živost,
pokončnost in igrivost. Trenutke, ki
nas polnijo z mirom, razumevanje
in sočutjem. Trenutke, ki nam bistrijo jasen pogled, ko zremo v prihodnost. Trenutke, ki nam vlivajo
pogum za nove odločne korake naprej k novim izzivom. Vsemu ostalemu pa se zahvalimo za izkušnjo in
to spustimo.

Oviram na poti leta 2017 smo uspešno kljubovali in jih premagali, zato
verjamem, da bomo skupaj kos
tudi vsem izzivom, ki nas na poslovnem področju čakajo v prihodnjem letu. Vsakemu izmed vas pa
želim, da bi bili čim uspešnejši tudi
v zasebnem življenju in da bi znali
najti svetle točke v temnih trenutkih. V letu 2018 naj bodo zato pogum, optimizem, radost, ljubezen
in mir vaši zvesti spremljevalci, da
bo vaša pot čim svetlejša in izpolnjujoča. Morda vam bodo pri tem v
oporo in spodbudo misli perzijskega pesnika Hafisa, ki vam jih poklanjam:
Nekega dne je sonce priznalo
“Jaz sem samo senca.
Želim si, da bi ti lahko pokazalo
Neskončni Bleščeči Sijaj,
ki je oblikoval mojo bleščečo
podobo!”
Želim si, da bi ti lahko pokazal,
ko si osamljen ali v temi,
osupljivo Luč tvoje lastne Biti!
Vse najlepše in najboljše v letu
2018,
		

Čudovito je biti preprosto človek in
preprosto živeti.
Zazreti se v nebo in videti sonce,
opazovati cvetje in zvezde ponoči.
Gledati otroke, se igrati in smejati
z njimi.
Delati, kar te veseli.
Sanjati.
Pustiti domišljiji prosto pot.
Biti zadovoljen.

naše želje

Ko se leto poslavlja in se ozremo
po prihajajočem letu, je čas, ko se
ozremo nazaj na prehojeno pot in
si hkrati zaželimo, da bi bila pot,
ki nas vodi v življenju naprej, lažja
in svetlejša.

Tedaj postane življenje praznik.
(Phil Bosman)

Vsem sodelavkam in sodelavcem želim prijetne praznike, v
novem letu pa veliko sreče in
zdravja.

Boštjan PODBORŠEK
Direktor za ekonomiko in finance

Tina RIJAVEC
Vodja oddelka za pravno
in organizacijsko področje

Želim vam lepe božične praznike in srečno novo leto.

Janja OTONIČAR
Vodja strateških projektov

Drage sodelavke in dragi sodelavci,
še eno, izzivov polno leto, se počasi
poslavlja, zato se vam ob tej priložnosti zahvaljujem za sodelovanje,
trud in dobro voljo.
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Spoštovane sodelavke, sodelavci…
Leto 2017 se izteka. Kriza, ki nam jo
narekuje svetovno gospodarstvo, se še
vedno poskuša ugnezditi tudi v naši sredini. S skupnimi močmi, pridnimi rokami
in bistrim razmišljanjem se ji upiramo
in jo premagujemo, oddahniti pa se še
ne moremo, kajti napovedi so še vedno
črnoglede.
Delovno leto, ki se poslavlja, je bilo zelo
pestro, inovativno, za nekatere zaposlene tudi leto velikih sprememb, tako dobrih, kot malo manj dobrih. Verjamem,
da bomo v novem letu 2018 skupaj
zmogli bolje, preudarno in kakovostno
uresničiti naloge, ki nam jih zadajajo
tako poslovni, kot tudi osebni izzivi.
Kot predsednica sveta delavcev vam
vsem zaposlenim želim srečen, lep in miren božič ter obilo zdravja in osebnega
zadovoljstva v prihajajočem letu 2018.
Nives ŠVARA
Predsednica sveta delavcev
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Andraž VIDMAR
Vodja enote Vzdrževanje

(neznani avtor)

naše želje

Dragi sodelavci, za nami je
naporno leto, a nabrali smo
nove izkušnje ter iz njega
izstopamo močnejši.
Naj bo 2018 predvsem
mirno, srečno in uspešno.

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje, in si sproti riše
svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje,
ljubezni in zdravja.
Drage sodelavke in sodelavci… naj bo leto,
ki se približuje srečno, zdravo in uspešno…
za vas in vaše najdražje.
Jana OBLEŠČAK
Predsednica sindikata družbe CPK d.d.
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Iz naših enot
Gradnje

• Obračunavanje izvedenih del

Leto 2017 se zaključuje. Čas je, da
se ob prazničnem vzdušju, skupaj
spomnimo letošnjih dosežkov.

Delo je razgibano, raznoliko in me
veseli, saj lahko vsak dan skupaj s
svojimi sodelavci zgradimo nekaj
novega.

Odhajajoče leto je iz vidika gradbene operative polno različnih izzivov, na katere smo se mogli odzvati. V tem letu smo uspešno izpeljali
sanaciji na hitri cesti Ajdovščina –
Selo ter avtocesti Unec – Postojna,
kar je, zaradi istočasne izvedbe, za
vse bil velik izziv in odgovornost.
Poleg teh dveh velikih projektov,
so se istočasno izvajala dela za
množico drugih naročnikov kot so
Direkcija RS za infrastrukturo, Občine na območju CPK ter za druge
naročnike.

Sanel ČEJVANOVIĆ
Odgovorni vodja del
manj zahtevnih gradbišč

Kamnolom
Razdrto
Matija DRAŠLER
Odgovorni vodja del
manj zahtevnih gradbišč

Tudi v letu 2017, ki se počasi izteka, ni manjkalo zanimivega in pestrega dogajanja. V PC Kamnolom
Razdrto nismo stali križem rok,

S požrtvovalnim odnosom do dela
s strani vseh zaposlenih, smo uspeli
uspešno izpeljali vse projekte. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim lepe in prijetne praznike.

Živojin DŽIMRIĆ
Vodja enote Gradbišča

Matija DRAŠLER
Ime mi je Matija Drašler, rojen sem
leta 1970 v Ljubljani. Sem poročen
in oče dveh sinov. Stanujem v Vodicah nad Ljubljano. Po izobrazbi
sem inženir gradbeništva in imam
25 let delovnih izkušenj v gradbeništvu. V mesecu juliju sem se v zaposlil v podjetju CPK kot odgovorni
vodja del manj zahtevnih gradbišč
v oddelku vgrajevanje asfalta.
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Sanel ČEJVANOVIĆ
Sem Sanel Ćejvanović, rojen 18.
9. 1991 v Kopru, po izobrazbi sem
diplomirani inženir gradbeništva
in tako že 4 leta delam kot vodja
gradbišča. Julija sem se v podjetju
CPK zaposlil kot odgovorni vodja
del manj zahtevnih gradbišč, kjer
opravljam naloge:
• Organizacija in vodenje gradbišča
• Sodelovanje z nadzornimi organi in naročniki del
• Spremljanje in vodenje del s
kooperanti

spopadali smo se z vsakodnevnimi
težavami, ki jih narekuje delo in zaznamovali eno od uspešnejših let
proizvodnje raznih materialov.

Glede na potrebe po materialih ob
zaključku leta 2017 je pričakovati v
letu 2018 enako ali večjo proizvodnjo.
Ob zaključku leta bi se rad zahvalil za požrtvovalno in vestno delo
vsem delavcem PC Kamnolom
Razdrto in ostalim, kateri so v teku
leta sodelovali in pomagali pri proizvodni v kamnolomu Razdrto.
V prihajajočem novem letu
pa želim vsem sodelavcem in
zaposlenim CPK veliko sreče,
zdravja, osebnega zadovoljstva in poslovnih uspehov.

Dušan DELAK
Vodja PC Proizvodnja

Kamnolom
Črni Kal
Obratovalni rezultati Kamnoloma
Črni Kal bodo v iztekajočem letu
podobni kot letu 2017. Predvidene
letne količine bodo skoraj dosežene. Do konca meseca novembra je
bilo proizvedenih 57,000 m3 raznih
kamnitih frakcij. Vzrok manjšega
odjema je zaprtje betonarne.
Glede na pomanjkanje materiala v
kamnolomu Razdrto, dobavljamo
določene frakcije za asfaltno bazo
tudi iz kamnoloma Črni Kal.

V letošnjem letu smo opravili remont proizvodne linije šele konec
jeseni, kajti običajni spomladanski
termin remonta ni bil možen zaradi izjemnega povečanja aktivnosti
celotnega podjetja, kar je posledično povzročilo zamik remonta
v kasnejše obdobje. Remont je bil
opravljen na srečo pravočasno, kajti ob opravljanju del je bilo opaziti
že kritično iztrošenost strojev in
naprav.

iz naših enot

V letošnjem letu se je upokojil
strojnik Stojan Čok iz Lokve. Njegovo mesto je zasedel Denis Močibob, kateri prihaja iz okolice Kopra.

Že pomlad je pokazala potrebe po
večjih količinah materialov, zato
smo sestavili dve izmeni, da smo
lahko zagotavljali potrebne količine materialov za asfaltno bazo in
gradbišča. Občasno smo to izvajali skozi vse leto. Manjša in večja
popravila so se izvajala po potrebi
tudi med vikendi z pomočjo zunanjih izvajalcev.

Poleg vzdrževanja in obnavljanja
proizvodnih naprav, smo deležni
tudi prepogostih popravil dotrajanih dveh tovornih vozil, ter dveh
nakladalcev. V prihodnosti si želimo to stanje popraviti.
Vse kaže, da se približuje na sliki
prikazana panorama kamnolomske okolice.
Sodelavkam in sodelavcem želim vesele božične praznike in
srečno ter uspešno novo leto
2018.

Branko SOSIČ
Vodja enote Kamnolom Črni Kal
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Asfaltna baza
Senožeče

Trenutno potekajo dela na posodobitvi varovanja območja asfaltne baze. S tem želimo zagotoviti

večjo varnost na območju asfaltne
baze v času, ko baza ne obratuje.
Leto 2017 se bo v zgodovino zapisalo kot leto presežkov. Beležimo
namreč največje količine proizvedene asfaltne mase v vsej zgodovini CPK. V mesecu oktobru smo dosegli mesečni rekord proizvodnje
asfaltnih mas, 20.474 ton v enem
mesecu. Hkrati smo tudi presegli rekord iz leta 2015, ki je štel
112.674,46 ton proizvedenih asfaltnih mas. Do konca leta je še nekaj
dela, tako da pričakujemo končni
obračun okrog 140.000 ton, mogoče tudi kaj več.
Za vse te dosežke in presežke se
zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli v tej zgodbi.

Leto se počasi umika. Čas je, da povemo, kaj se je v tem letu zgodilo
in spremenilo. Glede na trende, ki
so trenutno aktualni, smo posodobili postrojenje. S to posodobitvijo
imamo možnost dodajanja frezanca v asfaltne mase, ki smo jih pričeli
tudi proizvajati.
Prišlo je do kadrovskih sprememb.
Med drugim smo pridobili novega
člana, Denisa Rojca, za potrebe asfaltne baze, ki bo pokrival proizvodnjo, kot tudi vzdrževanje elektro
naprav.
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Ob prihajajočih praznikih želim
vsem sodelavkam in sodelavcem lepe praznike in obilo sreče v letu 2018.
Ostanite taki kot ste.

Valter ŠARKO
Vodja enote Asfaltna baza

Do konca decembra, pa je predvidena še dobava vlačilca Man, dveh
kombinirk Caterpilar in nakladača
Volvo.

Mehanizacija
Smo tik pred zaključkom leta 2017,
za katero lahko rečemo, da je poslovno uspešno. Letošnje poletno
sončno ter toplo vreme je ustvarilo ugodne pogoje za neprekinjeno
delo gradbincev in vzdrževalcev
cest. Snežne pluge in posipalce
smo takoj po končani zimski službi sneli iz tovornjakov in delovnih
strojev in le-te preuredili za potrebe gradbišč in košnje trave na
glavnih, regionalnih in občinskih
cestah. Za košnjo je imela PC Mehanizacija na razpolago štiri traktorje, dva Unimoga in komunalni
stroj Energreen, ki se je pokazal
kot dobra investicija.

Zaradi velikih potreb trga po asfaltiranju novih in obnovitev starih
asfaltnih površin, so od zgodnje
pomladi bili zelo dobro zasedeni
vsi naši finišerji, valjarji, obe frezi
Wirtgen in vsi naši tovornjaki.
Šoferji in strojniki so za gradbince
opravili veliko dela. Vedno večje
potrebe so narekovale investicije v
osnovna sredstva ter v njihovo povečanje in posodobitev. Tako kot v
prejšnjem letu, ko smo kupili dva
tovornjaka Man, smo tudi v letošnjem letu planirali obnovo voznega parka in strojev. Do sedaj smo

iz naših enot

že prevzeli in so v uporabi sledeča
vozila in stroji:
• triosno vozilo Man
• 5 poltovornih vozil Mercedes
Sprinter do 3.500 kg
• poltovorno kiper vozilo Mercedes Sprinter 5.000 kg
• kombinirano vozilo za prevoz
oseb Reanult Master
• valjar BW 138
• 2 valjarja BW 65

Poleg tega smo eno vozilo v celoti
prebarvali, ter popravili pomožno
šasijo.
S temi investicijami smo nekoliko povečali in posodobili vozni in
strojni park.
Na prihajajočo zimo in zimske
razmere smo se v letošnjem letu
začeli pripravljati že v prvi polovici septembra, ko smo popisali vso
opremo in ugotovljene napake odpravili. V zimskih razmerah zahteva zagotavljanje prevoznosti cest

Glede na obseg dela in okvare, ki
so se pojavljale na strojih za košnjo, smo takoj po zaključku košnje
pristopili k iskanju ponudb za nakup dveh traktorjev s pripadajočo
opremo.
Poleg košnje smo imeli veliko dela
s prevozi asfalta, saj se je v skoraj
enakem obdobju obnavljala avtocesta na Ravbarkomandi in Ajdovščina – Selo. Oba sta bila uspešno
in brez večjih težav zaključena.
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Cezlak smo izvedli na vhodu v kamnolom Razdrto. Za nove asfaltne
zmesi smo pridobili vse potrebne
certifikate in jih uvedli v redno proizvodnjo.
Kamnolom pohorskega Granodiorita – Tonalita se nahaja v kraju
Cezlak na Pohorju. Pohorski Tonalit je cenjen zaradi izrednih mehanskih in fizičnih lastnostih, kot so
visoka tlačna in upogibna trdnost,
odpornost proti zmrzovanju ter
obrabi. Obrabne asfaltne plasti s
tem agregatom so tudi svetle, kar
je posebno primerno za tunele in
nočno vožnjo.
in varnost udeležencev v prometu
koordinirano zimsko službo, s stalno prisotnostjo naših delavcev in
delovnih sredstev na terenu. Zavedamo se, da je odgovornost zaposlenih velika. S skupnimi močmi
in složnostjo pa smo prepričani, da
bomo delo opravili pravočasno in
kvalitetno.
V letošnjem letu je v naš PC prišlo
kar nekaj novih sodelavcev, ki so
se v kolektiv dobro vključili, niso pa
še imeli izkušenj z zimsko službo,
zato naj jim bo to izziv. Pri tem so,
poleg cestarjev, šoferjev in strojnikov zelo pomembni tudi vzdrževalci vozil in strojev, kateri se trudijo,
da opremo v najkrajšem možnem
času usposobijo, da lahko delo,
kljub okvaram, poteka nemoteno.
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d.d., srečno, zdravo in uspešno leto
2018.
Marino MATEJČIĆ
Vodja PC Mehanizacija

Delo Oddelka za
kakovost v letu 2017

Vsem zaposlenim bi se za vloženo
delo in angažiranost rad zahvalil in
vzpodbudil še k večji pripadnosti
družbi, v kateri so zaposleni.

Leto, ki se poslavlja od nas, je bilo
rekordno po proizvodnji in vgrajevanju vseh materialov. Naš laboratorij je redno spremljal kakovost
kamenih materialov iz obeh kamnolomov, kakovost vgrajevanja v
nasipe in tamponske plasti. Spremljali smo kvaliteto proizvedenih in
vgrajenih asfaltnih zmesi in plasti.
Na gradbiščih smo preverjali tudi
lastnosti svežega betona. Poleg
preskusov materialov smo za vsa
gradbišča pripravili tudi tehnološko ekonomske elaborate.

Glede na to, da se približuje novo
leto, bi zaželel vsem zaposlenim v
PC Mehanizacija, njihovim družinam in ostalim zaposlenim v CPK

V laboratoriju smo pripravili nove
asfaltne recepture s silikatnim
agregatom iz kamnoloma Cezlak.
Poskusna polja z uporabo agregata

Zaradi zahtev investitorja smo
pripravili tehnologijo in recepture
za dodajanje asfaltnega granulata
v nosilne asfaltne zmesi. Asfaltni
granulat je frakcija pridobljena iz
starega asfalta, to je rezkanca ali
drobljenih asfaltnih plošč. Asfaltne
zmesi z dodatkom asfaltnega granulata smo kvalitetno vgradili na
obnovi AC Unec – Postojna in HC
Vipava – Selo.
V novem letu vsem želim, da
vam uspe, kar si želite.

Stojan Natlačen Penko
Vodja oddelka za kakovost

Signalizacija
Kraje prometne
signalizacije

Ob besedi »signalizacija« verjetno
vsi najprej pomislimo na prometne
znake. Teh je res veliko. Poznamo
prometne znake različnih dimenzij,
barv in oblik. Nekateri se spreminjajo od države do države, nekateri
so univerzalni, nekateri se z novimi pravilniki ukinjajo oz. nastajajo
novi. Nekateri pa so tako »privlačni«, da so pogosto tarča tatov in
vandalov. V zadnjem času smo v
medijih naleteti tudi na prispevke o kraji prometnih znakov. Ker
sem prejel veliko klicev z vprašanji,
kako se da legalno dobiti prometne
znake, sem se odločil prispevek za
interno glasilo nameniti tej temi.

Cena prometnega znaka, z vključeno postavitvijo, je okoli 140,00 –
150,00 EUR. Verjetno ni presenečenje, da so najbolj mikavni prometni
znaki z omejitvami hitrosti 30, 40,

leni. Izgleda, da se za taka leta ne
prirejajo zabave :). Šalo na stran.
Da ne bomo krivde naprtili samo
tatovom, za potrebe rojstnih dni,
velikokrat se znaki odstranijo iz naslova vandalizma oz. nestrinjanja s
prometno ureditvijo.

50 in 60 km/h. Izginjajo predvsem
na odročnih odsekih, kjer ima tat
mir in lažje ostane neopažen.

Prometni znaki izginejo predvsem
na delih cest, kjer policija izvaja
nadzor. Sklepamo lahko, da je nekdo verjetno že plačal kazen zaradi
prekoračitve hitrosti in zaradi tega
odstrani znak. Mogoče je kdo na
dom prejel »razglednico« s sliko
in podatki, da se je ujel na radar
ter mora plačati globo. Takrat dobi
motiv za odstranitev prometnega znaka. Velikokrat pa zmanjkajo tudi začasni, rumeni, prometni
znaki, ki so postavljeni v sklopu
prometnih zapor. To je seveda zelo
nevarno početje, saj je ustrezno
označena prometna zapora ključna za prometno varnost. V signalizaciji smo že poskušali z različnim
ukrepi, da bi kraje preprečili, vendar lahko zaenkrat tatovom delo le
otežimo.

Predvidevamo lahko, da velik procent kraj znakov izhaja prav iz želje
nekomu podarit posebno rojstnodnevno darilo. Zanimivo je, da prometni znaki z omejitvijo hitrosti
70, 80, 100 km/h niso toliko zaže-

Mogoče se ne zavedamo, kako
nevarno je to početje in predvsem
koliko nas lahko to početje stane.
Naj se najprej ustavimo pri prometni varnosti. Kraja prometnih znakov, še posebej omejitev hitrosti, je

iz naših enot

PC Vzdrževanje

Na leto se po celi Sloveniji ukrade
prek 200 prometnih znakov. Škoda,
ki jo s tem storijo občinam oziroma
državi (odvisno na kateri cesti je
znak postavljen), je relativno nizka.
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iz naših enot
lahko zelo huda. Omejitve niso postavljene zaradi lepšega, občine in
direkcija jih postavijo na strokoven
način in v skladu s pravilnikom. Ob
tem upoštevajo lokacijo, lastnosti
ceste ter širšo okolico. Zavedati se
moramo, da so omejitve postavljene predvsem v bližinah vrtcev,
šol, kjer je res pomembno, da prilagodimo hitrost. Otroci so naša
prihodnost in največje bogastvo,
zato je tam res pomembno, da so
določene omejitve hitrosti (običajno 30 km/h). Zato je kraja na takih
območjih res neopravičljiva in vredna vsakega obsojanja. Tudi druge
omejitve služijo svojemu namenu:
oster ovinek, priključek itd.
Zaradi kraje prometnih znakov z
omejitvami lahko pride tudi do težjih nesreč in smrtnih žrtev. Če se
kdo ne strinja z omejitvijo hitrosti
ali ima kakršnekoli pripombe na
prometno ureditev, lahko to sporoči pristojnim službam na občini oz.
DRSI. Če bodo pristojni ugotovili,
da je omejitev res neustrezna, jo
bodo z delovnim nalogom spremenili.
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Sedaj pa poglejmo višino globe za
tako početje. Zakon o cestah, ki
prepoveduje odstranitev prometne signalizacije, nalaga kršiteljem

1.000,00 EUR globe, pravnim osebam pa kar 4.000,00 EUR. Globa
je lahko tudi višja. Za uničenje ali
poškodovanje prometnega znaka
in s tem povzročitev nevarnosti za
življenje ljudi ali premoženja velike
vrednosti, sledi zaporna kazen do
treh let zapora. Na tej točki se bi
morali vsi zamisliti, če je to početje
smiselno.
Naj povem, da se prometne znake
lahko kupi oz. pridobi na povsem
legalen način. Proizvajalcev prometnih znakov je v Sloveniji kar
nekaj. Dobi se tudi razne imitacije,
nalepke in predvsem se lahko dobi

tudi pravi prometni znak, tak kot je
na cesti. Proizvajalci sporočajo, da
lahko prometni znak tudi personalizirajo z dopisom itd. Cena takega
znaka se giblje od 50,00 do 80,00
EUR.
Za kakršnekoli informacije v zvezi
z nakupom prometnih znakov, podajanjem predlogov za spremembe prometne signalizacije, smo
vam na voljo za pomoč tudi mi iz
enote signalizacije.

Dejan ŠVAB
Vodja signalizacije

Jure Delak
Sem Jure Delak, rojen 17. 2. 1989 v
Postojni. Po končani Škofijski gimnaziji v Vipavi, je sledilo izobraževanje na Fakulteti za matematiko
in fiziko, smer Finančna matematika, kjer sem pridobil naziv diplomant finančne matematike (UN).
Vzporedno z navedenim študijem
sem uspešno zaključil tudi program
Gradbeništvo in s tem pridobil naziv diplomant gradbeništva (VS).
Družbi CPK d.d. sem se pridružil
marca 2017, kjer sem sprva zasedel

delovno mesto referenta za kataster, trenutno pa opravljam delovno
mesto projektanta. Moja glavna
delovna naloga je vezana na izdelavo elaboratov cestnih zapor. To
je izris prometne ureditve, v katerem je določena ureditev prometa
v času zapore. Poleg tega pa moje
naloge obsegajo še pripravo vlog
za zapore, tako na ravni države kot
na ravni posameznih občin ter druge naloge povezane s katastrom
cestne signalizacije.

Patricija Ivančič

V delo sem se hitro vživel in ga z
veseljem opravljam, k slednjemu
pa je pripomoglo prijetno vzdušje
in občutek sprejetosti med sodelavci.

Nekatere izmed njih so:
• vodenje programa WEPS za obračun prometne signalizacije
• obračun situacij DRSI – vertikalne signalizacije, horizontalne
signalizacije in ograj
• izdelava banke cestnih podatkov
• objave zapor po dovoljenjih
• vodenje skladišč, prevzemi izdaje in porabe DRSI – VGRC – v
fazi prenosa na nabavo

Z željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju, želim vsem
prijetne prihajajoče praznike in
vse dobro v letu 2018.

Jure Delak
Projektant

Sem Patricija Ivančič, rojena 24. 10.
1993 v Postojni. Opravljeno imam
srednjo gradbeno šolo in višješolski študij gradbeništva. Meseca julija sem se pridružila ekipi CPK kot
referentka za kataster. Znašla sem
se v pisarni polni fantov, s katerimi
smo se zelo dobro ujeli in so me
super uvedli v delo. Moje delovno
mesto je zelo zanimivo, saj zajema
veliko različnih delovnih nalog.

iz naših enot

Ker izdaja Modre poti sovpada
s prazničnim časom, naj izkoristim priložnost, da zaželim
vsem sodelavcem in sodelavkam vesele božične praznike, v
novem letu 2018 pa predvsem
zdravja, veselja ter obilo lepih
trenutkov skupaj z najbližjimi.

Delo je zelo raznoliko in me zelo veseli. Vsak dan se naučim kaj novega.
Všeč mi je, da z veseljem prihajam
v službo, k čemur pripomore tudi
odlično vzdušje med sodelavci.

Patricija IVANČIČ
Referentka za kataster

15

Organizacijske spremembe
v tehnicnem podrocju
aktualno

kapacitete družbe, pa je ostal organiziran na enak način.
Po spremembi akta o sistemizaciji
so operativna področja organizirana v:

V letošnjem letu smo s ciljem optimizacije dela izvedli spremembe
akta o sistemizaciji, in sicer smo
reorganizirali del tehničnega področja, to je prihodkovne centre.
V avgustu je bilo s predstavniki
delavcev organizirano skupno posvetovanje, na katerem so bile
potrjene predlagane spremembe.
V nadaljevanju vam predstavljamo povzetek bistvenih sprememb
akta o sistemizaciji, v ostalem so
bili izvedeni le manjši popravki.

• Prihodkovni center Kamnolom
Črni Kal in
• Prihodkovni center Asfaltna
baza.
Prihodkovna centra Gradnje in
Vzdrževanje, v katerih se primarno
izvaja operativna dejavnost družbe, sta se združila v ˝PC Operativa˝. Prihodkovni centri Kamnolom

• Prihodkovni center Operativa, ki
je razdeljen v Enoto Gradbišča,
Enoto Vgrajevanje asfalta in
Enoto Vzdrževanje;
• Enota Vzdrževanje pa se deli
na naslednje operativne enote:
Cestna baza Koper, Cestna baza
Sežana, Cestna baza Ilirska Bistrica, Cestna baza Podskrajnik,
Skupina za signalizacijo, Varstvo
cest;
• Prihodkovni center Mehanizacija, ki je razdeljen na operativni
enoti Mehanična delavnica in
Avto-strojni park;
• Prihodkovni center Proizvodnja,
ki je razdeljen na Enoto Kamnolom Črni Kal, Enoto Kamnolom Razdrto in Enoto Asfaltna
baza.

Pred spremembami so bila operativna področja organizirana v:
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• Prihodkovni center Gradnje, ki
je bil razdeljen na operativni
enoti Gradbišča in Vgrajevanje
asfalta;
• Prihodkovni center Vzdrževanje,
ki je bil razdeljen na operativne
enote cestna baza Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Podskrajnik,
skupina za signalizacijo, varstvo
cest,
• Prihodkovni center Mehanizacija, ki je razdeljen na operativni
enoti mehanična delavnica in
avto-strojni park;
• Prihodkovni center Kamnolom
Razdrto;

Razdrto, Kamnolom Črni Kal in Asfaltna baza, kjer se vrši proizvodnja
kamnitih agregatov in asfaltnih
zmesi, so se združili v ˝PC Proizvodnja˝. Prihodkovni center Mehanizacija, ki skrbi za strojne in vozne

Organiziranost družbe je prikazana v organigramu.
Tina RIJAVEC
Vodja oddelka za pravno
in organizacijsko področje
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aktualno

aktualno

45. Zimske športne igre
cestarjev slovenije

Letošnje, 45. zimske športne igre
cestarjev Slovenije, so za CPK
predstavljale prav poseben izziv
in nalogo, saj smo bili, po osmih
letih ponovno organizatorji tega
pomembnega dogodka za celotno
cestarijo.
Zaradi nepredvidljivih vremenskih
razmer in tople zime, smo z organizacijo pričeli razmeroma pozno.
Za lokacijo iger smo izbrali Cerkno,
kjer smo zimske igre organizirali že
leta 1998. Zaradi zahtevnosti lokacije in kratkega roka priprav, so priprave na igre terjale veliko truda,
angažiranosti in tudi iznajdljivosti
vseh, ki smo sestavljali organizacijsko ekipo.
Letošnjih zimskih iger, ki so bile 17.
februarja, se je, po nekaj letih zatišja zaradi, ponovno udeležilo rekordno število udeležencev. Zbralo se
nas je kar preko 300. Po veliko letih
odsotnosti so se nam pridružili kolegi družbe Pomgrad - Cestno podjetje iz Murske Sobote.
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Z zagotovostjo in ponosom lahko
rečem, da smo se v vlogi tekmovalca in organizatorja izvrstno znašli,
saj nam je Janja Otoničar prismučala zlato kolajno v svoji kategoriji.
Janja … čestitke!
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem sodelavcem, ki ste pri organizaciji sodelovali, saj brez dela
vsakega izmed vas, ne bi bili tako
uspešni.

DRI:

Spoštovani organizator!
Čestitam za odlično pripravo organizacije 45. Zimskih Športnih Iger
Cestarjev Slovenije, za prijeten
dan, za hiter potek samega tekmovanja, za odlično pripravo tekmovanja v družabni igri ter podelitev
pokalov in medalj z družabnim večerom.
Bilo je odlično.

aktualno

Nekaj vtisov vodij ekip:

DARS:

Se pridružujem pohvalam. Hvala ti
in vsem na snidenje 2018.

CGP:

Čestitke organizatorju tudi z Dolenjske. Bilo je super.

KOLEKTOR CPG:

Tudi jaz se pridružujem. Prijetno
presenečena glede na lokacijo izvedbe.

EKIPNI VRSTNI RED ZA VSE PANOGE SKUPAJ
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ekipa

Točke

GGD d.d.
DARS d.d.
DRI, d.o.o.
KOLEKTOR CPG d.d.
VOC Celje, d.d.
CGP d.d.
CP Ptuj d.d.
CPK d.d.
POMGRAD d.d.

1485.07
1407.75
1373.22
1367.85
812.74
736.53
483.44
471.45
119.40

Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka
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aktualno

Prevozi nevarnega blaga
V prometu je bilo v preteklosti veliko nesreč, kjer so bila udeležena
vozila z nevarnim blagom. Za te
nesreče je bila največkrat vzrok
človeška napaka. Prav zato je pomembno, da se nevarnosti, povezane s temi prevozi, zavedajo vsi
sodelujoči in ne le voznik. Za tovrstne prevoze namreč ni odgovoren
le prevoznik, oziroma le voznik.
Zakon o prevozu nevarnega blaga
predpisuje, da morajo določene
dolžnosti in obveznosti izpolnjevati tudi ostali sodelujoči pri manipulacijah z nevarnim blagom, med
katere, poleg prevoza sodi tudi s
prevozom povezano nakladanje,
pakiranje, polnjenje in razkladanje
nevarnega blaga.
CPK d.d. je glede prevoza in dela z
nevarnim blagom prav zaradi svoje
narave dela, zahtevno in obsežno.
V primerjavi s prevoznim podjetjem, ki prepelje letno ogromne
količine goriv, ima CPK d.d. glede
ADR-a veliko več obveznosti, saj
gre za več različnih razredov nevarnega blaga in obsežno paleto
različnih del, ki jih ADR in prevozi
nevarnega blaga zadevajo.
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Prav je, da smo seznanjeni, kaj
sploh je ADR predpis. Gre za evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
(European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem
prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega
blaga.
Področja, ki jih v CPK d.d. ureja
ADR predpis, so naslednja:
• prevozi dizelskega goriva s
cisterno,
• prevozi barv in razredčil,
• prevozi sonde za merjenje zbitosti tal,
• prevzem bitumna s temperaturo nad 1000 °C,
• prevzem energenta - plina za
potrebe asfaltne baze.
ADR predpis se vsaki dve leti dopolni in spremeni, tako smo tudi letos
z zaposlenimi že opravili obvezno
izobraževanje, kjer smo izpostavili
bistvene spremembe zakonodaje,
ki so začele veljati s 1. 7. 2017. Izobraževanja so se udeležili sodelujoči pri prevozu dizelskega goriva

Slika 1: Cisterna za prevoz dizelskega
goriva

v 1.000 lit. cisterni iz PC Mehanizacija. Ta je že nekaj let nameščena na manjšem tovornem vozilu,
pred tem pa je bila na priklopnem
vozilu, kar se je izkazalo za nepraktično. Cisterna služi predvsem za
prevoz goriva do strojev in ostale
opreme na delovišča družbe. Letos
smo jo na novo označili z ustreznimi romboidnimi nalepkami, ker je
starim potekel prehodni rok veljave. Izobraževanja so se udeležili
tudi sodelujoči pri prevozu barv in
razredčil iz signalizacije, sodelujoči
pri prevozu sonde za merjenje zbi-

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da delo z nevarnim blagom ostane varno. Prav zato moramo poskrbeti, da se bodo nevarne snovi
nahajale v predpisani embalaži, ki
bo ustrezno označena, kar nam bo
v primeru nuje omogočilo hitro prepoznavanje nevarnosti. Da bi bilo
čim manj nesreč, moramo vsi sodelujoči pomagati tako, da dosledno
izvajamo varnostne ukrepe in uporabljamo zahtevana zaščitna sredstva. Obenem se moramo zavedati
tudi nevarnosti, ki jih take nesreče
predstavljajo za naše okolje.

Slika 3.: Novo vozilo za prevoz barv

aktualno

tosti tal iz oddelka za kakovost in
sodelujoči pri prevzemu bitumna
ter plina iz asfaltne baze Senožeče.
S spremembami ADR-a smo poleg
novih nalepk nevarnosti zamenjali
tudi stara navodila za ukrepanje v
primeru nezgode. Novost predstavlja tudi pomen prometnega
znaka za prepovedan promet vozilom, čigar tovor vsebuje okolju nevarne snovi.

Slika 2.: Sonda za merjenje zbitosti tal

Z namenom večje varnosti je CPK
d.d. v letu 2016 nabavilo novo sodobno vozilo za prevoz barv.

Oddelek za pravno in
organizacijsko področje
Davorin Kočevar
Zunanji sodelavec
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aktualno

Novosti ADR 2017
Novosti, ki so stopile v veljavo z
novim ADR 2017 in prehodnimi določbami ter so pomembne za dejavnosti v družbi CPK d.d. so naslednje;
1. Natančno so opredeljene
dimenzije tabel – velikih nalepk
nevarnosti.
2. Spremenjena nalepka za okolju
nevarno snov – robna črta
3. Nova vsebina navodil za ukrepanje (baterije – akomulatorji)

na, morajo biti vse značilnosti v približnem sorazmerju s prikazanimi.
Glede na velikost tovorka je lahko
velikost nalepke ustrezno manjša,
vendar morajo simboli in druge
sestavine nalepke še vedno ostati razločno vidni. Črta na notranji
strani mora še vedno potekati 5
mm od roba nalepke. Najmanjša
širina črte na notranji strani mora
biti še vedno 2 mm.
Slika 3: Nalepka nevarnosti razreda/podrazreda

1. DIMENZIJE NALEPK
NEVARNOSTI
Razlika je predvsem glede črte, ki
poteka po obodu - na notranji strani nalepke in sicer so natančneje
opredeljene dimenzije.
STARO (ni več v veljavi) - slika 1
NOVO - slika 2
Torej morajo nalepke po novem
ustrezati spodnjemu, v kolikor so
odstopanja jih je potrebno zamenjati. Te nalepke preveriti na cisterni za prevoz goriva, pri prevozu
barv in razredčil pa je najbrž na
kantah in IBC vsebniku že s strani
dobavitelja ustrezno označeno.
Nalepke nevarnosti morajo biti
oblikovane tako, kot je prikazano
na sliki 3 in 4.
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Slika 4: Oznaka za vnetljive
tekočine
Nalepka nevarnosti mora biti v
obliki kvadrata, ki je postavljen
pod kotom 45° (diamantna oblika).
Najmanjša velikost mora biti 100
mm x 100 mm, črta znotraj roba,
ki oblikuje diamantno obliko, pa
mora biti široka najmanj 2 mm. Pet
mm od roba nalepke in vzporedno
z njim na notranji strani mora potekati črta. V zgornji polovici nalepke nevarnosti mora biti črta enake
barve kot simbol, v spodnji polovici
pa enake barve kot številka razreda
ali podrazreda v spodnjem vogalu.
Kjer velikost ni natančno navede-

2. OZNAČEVANJE Z
NALEPKO ZA OKOLJU
NEVARNE SNOVI
STARO
Prejšnja različica nalepke je zahtevala da v določeni razdalji od roba
nalepke in vzporedno z njim na
notranji strani poteka črta. Po novem je ta zahteva drugačna – črta
poteka po robu nalepke in oblikuje
diamantno obliko nalepke.

Slika 5: Oznaka za okolju nevarno
snov (STARO)

slika 1

aktualno
Slika 6: Oznaka za okolju nevarno
snov (NOVO)

3. NOVA VSEBINA
NAVODIL ZA UKREPANJE
(baterije – akomulatorji)
V navodilih za ukrepanje je dodana
nova nalepka za ukrepanje (9A).

slika 2
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V letošnjem letu so postali starši:
• Belmira HADŽIABDIĆ iz komerciale je povila hčerkico Ajšo.

Matej

aktualno

Otroci so naša prihodnost

• Emir MUŠEDINOVIĆ iz PC
Gradnje je postal očka sinčku
Edvinu.
• Bogdan PRELAZ iz PC Mehanizacija je ponovno postal očka,
družinica se je povečala za sinčka
Lukasa.

Vsi naši otroci

Ajša

• Sebastjan Sedmak iz PC
Mehanizacija je postal očka
sinu Mateju.

Gal

• Ponovno je postal očka tudi
Boštjan Zadnik iz PC Vzdrževanje, ki ima sinčka Gala.
• Pred nekaj dnevi je postal očka
tudi Damir Fešte iz PC Vzdrževanje. Razveselil se je prvorojenke Tanje.

Edvin

Vsem staršem iskreno čestitamo ob
rojstvu malih sončkov, vsem sončkom
pa želimo veliko brezskrbnih, igrivih
dni.
Tanja MEJAK
Poslovna sekretarka

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazen glas,
vse smrklje in frklje in froci,
vsi svetlih in črnih in kodravih las.
Vsi naši. Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni,
so taki kot kdo izmed nas.
Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer k sreči iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok.
Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Tanja

Lukas

Tone Pavček
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Upokojencem na pot
zaposleni

Dragi upokojenci,
so poti, ki jih je treba začeti in so
poti, ki jih je treba zaključiti. V letu
2017 je za vami prehojena pot v
družbi CPK d.d., hkrati pa ste na
začetku nove življenjske poti.
Skupaj smo prehodili kar velik del
poti. Nekaj svojih poglavij življenja
ste nam razprli, nekaj poglavij smo
pisali skupaj. Skupaj smo preživeli nekaj lepih trenutkov, za katere
upamo, da jih boste ohranili v spominu, druge pa bomo kar hitro pozabili. Skupna pot nas je pripeljala
do razpotja, ko boste odšli vsak
svojo pot, za svojimi novimi cilji,
vsak s svojimi željami. Nikoli ne
vemo, kaj nas na poti čaka. Vemo
pa, da smo danes vsi bogatejši za
stkana prijateljstva, za nova spoznanja, znanja, izkušnje in sposobnosti, ki jih bomo kar najbolje uporabili.
Na novo življenjsko pot ste se letos
podali:
• Renato MIKOLJ, enota Vzdrževanje, 43 let dela, od tega v CPK
d.d. skoraj 25 let
• Franko ŠTEMBERGAR, strojnik
v PC Mehanizacija, več kot 40
let dela, v CPK d.d. več kot 19
let
• Stojan HRVATIN, strojnik v
PC Mehanizacija, več kot 41 let
dela, od tega več kot 30 let v
CPK d.d.
• Boris FERJANČIČ, čuvaj v
oddelku za pravno in organizacijsko področje, 39 let dela, od
tega v CPK d.d. več kot 30 let
• Stojan ČOK, strojnik v enoti
Kamnolom Razdrto, malo manj
kot 42 let dela, od tega skoraj 9
let v CPK d.d.
• Franc LIČAN, cestar v enoti
Gradbišča, 40 let dela in en mesec manj kot 26 let v CPK d.d.

»Ko sem se začel imeti resnično rad,
sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti
na pravem mestu in v pravem času
in da je vse, kar se dogaja, pravilno.
Od takrat dalje sem lahko miren.
Danes vem, da se to imenuje ZAUPANJE !«
Charlie Chaplin

• Nada KALŠNIK, administratorka v enoti Gradbišča, 40 let in en
mesec dela. Vso delovno dobo
ima v CPK d.d.
Dragi upokojenci, vsem skupaj želimo, da bi bile vaše poti čim lepše.
Izkoristite čas za nova doživetja,
delajte tisto, kar delate najraje,
vzemite si čas za svoje najbližje,
spoznajte nove prijatelje in obnovite stara znanstva. Bodite odprti
za nove izzive, nove izkušnje, nove
dosežke, nova spoznanja, novo
veselje, ki bodo obogatili vaše življenje. Naj bodo vaši dnevi pisani,
iskrivi in polni prijetnih trenutkov.
Uživajte prav vsak trenutek in vsak

dan posebej, predvsem pa zaupajte samemu sebi, da lahko vse to
dosežete!
Naj vas spremljajo misli znanega
igralca komičnih vlog, filmskega
režiserja, producenta, montažerja
in skladatelja ter pisca scenarijev,
Charlija Chaplina.
SREČNO!
		
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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zaposleni

Jubilanti v letu 2017

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 •
•
•
•

Branko ČANDEK, enota
Kamnolom Razdrto, 30
let
Robert KOVAČ, PC Meha
nizacija, 10 let
Matej MOŽE, PC Mehaniz
acija, 10 let
Aleš TOMINC, enota Grad
bišča, 10 let

FEBRUAR • Želimir
CIGELJEVIĆ, enota Grad
bišča, 30 let
• Elena POTEPAN, enot
a Gradbišča, 10 let
MAREC • Željko BO
ŽIČ, PC Mehanizacija, 20
let
• Stojan HRVATIN, PC
Mehanizacija, 30 let
APRIL • Boštjan PR
ELC, PC Mehanizacija, 10
let
MAJ • Davorin FRAN
ETIČ, enota Vgrajevanja
asfalta, 20 let
• Matevž FURLAN, enot
a Gradbišča, 10 let
JUNIJ • Branko DUJM
OVIČ, oddelek za marke
ting, 10 let
JULIJ • Toma ĐUKIĆ
, enota Vzdrževanje, 10
let
• Janko JERMAN, PC Me
hanizacija, 10 let
• Mirzet KRŽALIĆ, enot
a Gradbišča, 10 let
• Željko PLANINŠIČ, en
ota Vzdrževanje, 20 let
• Nives ŠVARA, enota Vz
drževanje, 30 let
AVGUST • Nikola CE
KIĆ, področje za kontrol
ing, 10 let
OKTOBER • Bojan GR
ABAR, enota Vzdrževanje
, 20 let
• Franc GRIL, PC Meha
nizacija, 30 let
NOVEMBER • Adrija
no BIZJAK, PC Mehaniz
acija, 30 let
DECEMBER • Marti
na KOBAL, enota Vzdrže
vanje, 10 let
• Alenka POČKAJ, odde
lek za kakovost, 30 let
• Simon ŠTEMBERGER
, enota Vzdrževanje, 30
let
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Čestitamo!
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V letu 2017 je jubilejnih 10, 20 in 30 let
v CPK d.d. dopolnilo 24 naših sodelavcev, jubilejnih 40 let skupne delovne
dobe pa 5 sodelavcev. Delovni jubileji
zaposlenih dajejo družbi svojevrstni
pečat, zato jubilantom izrekamo zahvalo za dolgoletni trud in soustvarjanje delovnega vsakdanjika.
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno
in organizacijsko področje
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Foto: Edi Šelhaus, last Muzeja novejše zgodovine
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Razjezila je Tita, premešala
podnebje in povezala ljudi

Pred 47 leti so od Vrhnike proti Primorski začeli graditi prvo avtocesto v Jugoslaviji, po osamosvojitvi
pa Primorsko povezali s svetom.

Razjezila je Tita, premešala podnebje in povezala
ljudi.
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Pet dinarjev za motorje, šest za
fičke, osem za druge avte in deset
za tovornjake je stala cestnina na
naši prvi avtocesti med Vrhniko
in Postojno prvi dan leta 1973.
Zgodba primorskih štiripasovnic
se je nato z 20-letnim premorom
nadaljevala vse do predlani, ko
so odprli predor pod Markovcem.
Vmes pa se je dogajalo vse sorte:
od političnih žrtev, jeznega Tita,
ujetih vasi in kamnitih padavin
do splošnega zadovoljstva, da je
Primorska končno spodobno povezana z domovino in s svetom.

Zgodba o primorski avtocesti je
tesno povezana s prvo “slovensko pomladjo” v ranjki Jugoslaviji
konec 60. let. V vojni prekaljene
komunistične veljake so takrat zamenjali mladi, izobraženi in razgledani komunisti, ki so kljub socializmu izvedli gospodarsko reformo in
dovolili podjetjem tržno delovanje.
Leta 1967 je postal predsednik slovenske vlade Stane Kavčič, velik
zagovornik liberalnega gospodarstva. Na njegovo zahtevo se je na
Televiziji Ljubljana leta 1968 prvič
pojavil tv dnevnik v slovenščini, bil
je daleč bolj priljubljen celo od samega Edvarda Kardelja. In v tem
pomladnem duhu so slovenski politiki načrtovali avtocesto od Šentilja do Nove Gorice in Kopra, ki bi
Slovenijo povezala z razvito Evropo. “Ta načrt je bil odličen, sama
vizija je bila za tiste čase fantastična,” trdi 76-letni upokojeni geolog

in nadzornik prvega odseka od Vrhnike do Postojne Lado Prah med
listanjem projekta iz leta 1969.
“Takrat je bilo že vse narisano,”
pravi. “Poglejte, celoten slovenski
avtocestni križ bi končali leta 1989,
zadnja odseka bi bila Postojna-Rupa in Koper-Dragonja. Ki danes še
narisana nista!”
“Predvidevali so hiter razvoj, zato
so potrebovali avtoceste, čeprav
prometa takrat še ni bilo dovolj za
avtoceste,” pravi Prah in pojasnjuje, da je med Postojno in Ljubljano
takrat dnevno vozilo približno 6000
vozil, meja, nad katero je potrebna štiripasovnica, pa je še danes
15.000 vozil dnevno. “Kljub temu
se je vožnja na Primorsko vlekla. Iz
Kranja do vikenda pri Umagu smo
potrebovali tri ure in pol. Spominjam se kačjih rid pri Planini. Bila so
polne kamionov, avtobusov, avtov

Primorska avtocesta je “zakuhala”
tudi prvi povojni spor med Slovenijo in zvezno vlado v Beogradu.
Po zeleni luči za odsek med Vrhniko in Postojno je slovenska vlada
pričakovala, da bo zvezna dovolila
nadaljevanje gradnje proti Razdrtemu in prvega odseka na Štajerskem. Pa je konec leta 1968 zvezna
vlada pod vodstvom slovenskega
politika Mitje Ribičiča oba odseka
izpustila.
Javnost je bila nad odločitvijo Beograda ogorčena. Slovenska vlada je
ostro protestirala, sledili so protesti nekaterih mest, organizirali so
celo nekaj javnih protestov, slišati
je bilo pozive k odstopu zvezne vlade. Prvič po ustanovitvi Jugoslavije
je neka republika javno nasprotovala Beogradu. Kriza je pripeljala
do partijskega vrha na Brionih, kjer
je poleti 1969 Josip Broz Tito obsodil slovensko cestno afero kot
nacionalistično in Kavčiču očital rušenje enotnosti. S cestno afero se
je začel konec Kavčičeve kariere,
ki je moral jeseni 1972, dva meseca
pred odprtjem prve avtoceste, odstopiti.
“Ne glede na dogajanje v ozadju je
gradnja potekala nemoteno,” pripoveduje Prah. “Srbski gradbinci
so gradili od Vrhnike do Logatca,
makedonski do Unca in slovenski
do Postojne. Tako je odločila politika. Ampak so vsi delali dobro, ni
bilo zabušavanja.” Kljub “bratstvu
in enotnosti “ pa Prah pravi, da so

Nejevoljen Tito
Na odprtju avtoceste Vrhnika-Postojna decembra 1972 ni bilo Tita,
kot bi lahko pričakovali, ampak jih
je obiskal že med gradnjo. “Postrojili so nas na južnem koncu viadukta Verd, nasproti so se postavili
gardisti. Rok nismo smeli imeti v
žepih, nismo smeli izvajati naglih
gibov. Varovanje je bilo strogo. Pa
kdo bi takrat Pepiju kaj hotel, bog
se usmili? Takrat je bila Jugoslavija
na višku, počutili smo se dobro ...”
pripoveduje Prah.
S Titom sta se v črnem blindiranem mercedesu pripeljala Jovanka

in direktor slovenskega cestnega
sklada Lojze Blenkuš. “Mercedes
je ustavil, vrata so se odprla in na
cesto sta skočila bela psa in tekla
gor in dol. Oficirji pa za njima. Šele
potem je prilezel iz avta maršal,
pa Blenkuš in Jovanka. Mi smo se
pa režali,” se po 46 letih spominja
Prah. “Bil je slabe volje, namrščen.
Blenkuš pa se ni bal maršala in mu
je mirno rekel, naj pogleda prvo jugoslovansko avtocesto. Tito se ni
niti nasmehnil. A zaradi te ceste ste
Slovenci toliko galamili, je bilo vse,
kar je rekel. Blenkuš se je nasmejal,
skupaj so naredili nekaj korakov in
se odpeljali,” se Prah spominja Titovega obiska.
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Začetek Kavčičevega
konca

se med gradnjo že čutile nacionalne napetosti. “Imeli smo inženirko,
ki seveda ni bila v vojski, ni znala srbohrvaško in je govorila dosledno
slovensko. Ko so jo Srbi spraševali,
zakaj ne govori srbohrvaško, jim je
odgovorila, da so prišli v Slovenijo
in naj se naučijo slovensko. Seveda
so jo prijavili, ampak se ji ni zgodilo
nič. So pa to razumeli kot nacionalizem,” je povedal Prah.

Avtocesta je bila poseben izziv tudi
za same gradbince in nadzornike.
“Prej nismo imeli take mehanizacije. Prvi caterpillarji so prišli iz
Amerike, to se je delalo, rilo, vam
povem ... Prvič smo izvedli globinsko miniranje, na barju pilotiranje,
bilo je en kup novosti. In tudi načrtovanje je bilo vrhunsko. Če bi
jo danes načrtovali, verjetno ne bi
bila nič drugačna. Projektna hitrost

Foto: Danijel Cek

... En kamion je crknil, drugi so ga
reševali, bilo je grozljivo, vse je stalo,” se Prah spominja svojih voženj
s fičkom proti morju.

Lado Prah kaže zadnja odseka avtoceste, ki bi morala biti končana
že daljnega leta 1989.
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to ni upravičeno. Samo zato, da ni
treba delati,” je Prah oster do sedanjih snovalcev prometne ureditve.
In dodaja: “Če bi takrat delali tako,
kot danes načrtujejo drugi tir, bi še
zmeraj gradili prvi odsek do Postojne!”

Rudolf Blažek nad domačo vasjo, ki jo je avtocesta za 20 let spremenila
v rezervat.

Danes tuhtajo, kako ne
bi delali
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Gradbinci so se leta 1972 preselili
na traso proti Razdrtemu, po odprtju le-te leta 1974 pa se je gradnja
primorske avtoceste ustavila. Namesto da bi gradili naprej in do leta
1989 zgradili 594, so v Sloveniji do
leta 1990 zgradili vsega 198 kilometrov štiripasovnic. “Če bi uresničili načrt iz leta 1969, potem nam
ne bi bilo treba delati avtocestnega
programa, denar bi lahko namenili za železnico, lahko bi imeli že tri
druge tire, vse skupaj posodobljeno, in bi zdaj lahko delali tretji pas
ali kaj drugega,” je prepričan Prah.
Ko se je po novi avtocesti z družino
prvič peljal s svojim fičkom, je imel
občutek, da stojijo na mestu. “Cesta je bila široka, prometa ni bilo
veliko, že v klanec proti Logatcu

ni šlo nikamor,” se smeje in hvali
takratne načrtovalce. “Za tisti promet bi bila prav tako dobra ena ožja
štiripasovnica, ampak ne. Načrtovali so avtocesto visokega nivoja.
Zato me jezi, ko danes govorijo, da
avtocesta do Jelšan ni ekonomsko
upravičena. Treba je gledati širše.
Ampak danes imamo neke tipe, ki
kar nekaj računajo in pravijo, da

Razdrto je postalo talec
avtoceste
“V okolici vasi se preprosto ni moglo zidati, ker so pokupili kar tri
trase za avtocesto. Prva je šla pod
vasjo, druga tik nad vasjo, sedanja
avtocesta poteka po tretji trasi. Ko

Foto: arhiv DARS

je 120 kilometrov na uro, širine so
ta prave, odstavni pasovi, vmesni
pas. Avtoceste, ki jih danes gradijo,
imajo popolnoma enake elemente,” pravi Prah.

Kraj, ki ga je primorska avtocesta zagotovo najbolj prizadela, je
Razdrto. Čeprav na trasi okrog vasi
skoraj 20 let niso brneli gradbeni
stroji, se je v Razdrtem vseeno veliko dogajalo. “Vedeli so, da bo morala nekje tod potekati avtocesta,
vendar se niso mogli odločiti kod,”
pripoveduje 76-letni Rudolf Blažek,
dolgoletni predsednik krajevne
skupnosti, obrtnik in podjetnik, ki
je edini od svoje generacije ostal v
domači vasi.

Leta 1970 so rasli stebri viadukta Ravbarkomanda. Viadukt so takrat podobno
hvalili kot 35 let kasneje črnokalskega.

Foto: Danijel Cek

Razdrto je tako za skoraj 20 let postalo talec avtoceste, ki so jo enkrat
risali južno, drugič pa severno od
vasi. Da bi avtocesto od Razdrtega
proti jugu danes speljali drugod,
priznava tudi Prah: “Zagotovo je
ne bi peljali na Goli vrh, ampak bi jo
speljali v predor. Takrat so se očitno bali predorov zaradi stroškov.
Ampak predor bi bil veliko boljši
kot to, kar imamo zdaj. Goli vrh je
najvišja točka slovenskih avtocest,
nanj teče cesta v petodstotnem
vzponu. Drugod pa imamo največ
štiri odstotne klance.”
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se je v vseh drugih vaseh zidalo na
veliko, smo imeli v Razdrtem na
voljo majhen trikotnik, v katerem
sta zrasli le moja in sosedova hiša.
Vrstniki so šli v Koper, Gorico, Postojno ali čez mejo, od desetih sem
doma ostal le jaz. Avtocesta je v tej
luči naši vasi dala velik pečat,” pripoveduje Blažek.

Avtocesta čez Goli Vrh je po mnenju domačinov in tudi strokovnjakov največja
napaka, ki je danes ne bi ponovili.

Krepki dedci za lažnive
inženirje

stavili dva krepka dedca in gostu
na koncu ukazali, naj podpiše vse,
kar je obljubil, sicer, ne bo šel skozi vrata,” se spominja. Tako so si
uspeli izboriti nov asfalt po vasi,
meteorno kanalizacijo, pločnike in
novo zbirališče lastnega vodovoda.
Večino parcel na prvi trasi je potem
prevzel sklad kmetijskih zemljišč in
jih zdaj oddaja kot pašnike, parcele
z druge trase pa so vrnili domačinom. V Razdrtem so se danes naučili živeti z avtocesto, gledati dolge
kolone tovornjakov, ki stojijo zaradi burje, in pomagati, kadar se na
avtocesti nad vasjo zgodi nesreča.
“Brez sodobne prometne povezave danes ni mogoče ne živeti ne
delati. Kdorkoli bi rekel, da je avtocesta prinesla nekaj negativnega,
ne bi imel prav,” kljub vsemu pozitivno sklene Blažek.

Na vprašanje, ali jih je ob načrtovanju trase kdo poslušal, odgovori, da
skoraj nihče. V vas je vsakič prišel
drug inženir in obljubljal nove stvari. “Naslednje inženirje smo potem
posedli nasproti vrat, ob vrata po-

Na vprašanje, ali slišijo promet z
avtoceste, pa Blažek pove zanimivo zgodbo, ki se ponavlja vsaka tri
leta. Blažek je namreč ustanovitelj
podjetja Profiles, kamor hodijo
strokovnjaki merit hrup. “Zadnjič

“Prva trasa, po kateri bi se avtocesta zarila v Goli vrh pod kamnolomom pod vasjo, bi bila za vse najboljša. Za Razdrto, za varen promet
in za potek ceste proti Vipavski dolini. Namesto po drsečem pobočju
Nanosa bi potekala po trdnem flišu
na južni strani Vipavske doline, kjer
ni močne burje. Zdaj pa imamo še
odprti Goli vrh, kjer se stikata celinsko in sredozemsko podnebje, kar
povzroča številne težave z vremenom,” ocenjuje Blažek.

je meril, meril, pa se ustavil in izključil napravo. Vprašal sem ga, kaj
je narobe. Pa mi je rekel, da gre po
avtocesti kamion, ki moti napravo.
Izmerite najprej avtocesto, sem
rekel, potem pa pridite k nam. Ampak tako pač je. Cesta je država. Saj
smo tudi ljudje država, ampak tako
je to,” je sklenil.

V Podnanosu so se
oddahnili
Da bi se morala avtocesta umakniti
iz Vipavske doline in od Sela proti
Razdrtemu potekati po robu Krasa,
je prepričan tudi 67-letni Stanislav
Gregorc iz Ajdovščine, ki mu je avtocesta povozila dober hektar njiv
na ajdovskem polju, kjer je z družino gojil vrtnine. Zdaj mu je ostal
velik travnik in njiva, na kateri seje
žito. “Ampak zemlja je zdaj degradirana, za take stvari, kot smo jih
gojili, ni več primerna,” je povedal.
“Ko je postalo jasno, da nam bo
povozila njive in travnik, smo prosili, da bi nam dali druga zemljišča,
pa niso hoteli. Tudi cenitev je bila
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prepovedali še tovorni promet, pa
še več.

Medtem ko so se naprednemu predsedniku slovenske vlade Stanetu Kavčiču
tudi zaradi cestnega spora z Beogradom iztekali zadnji dnevi na položaju, so
srbski, makedonski in slovenski gradbinci na naši prvi avtocesti polagali zadnji
sloj asfalta.

na začetku slaba, potem smo si izborili nekoliko boljšo, podpisali in
konec,” je dejal Gregorc. Na vprašanje, ali je avtocesta Vipavski dolini vseeno prinesla kaj pozitivnega,
odgovarja, da ne. “V razmerah, ko
je večja industrija v Ajdovščini propadla, ni prinesla nič. Bolje je le za
tranzit, hitreje smo v Gorici, Postojni, Ljubljani. In ljudje se ne sprašujejo več, katera trasa bi bila boljša,
vidijo le najkrajšo povezavo,” je povedal Gregorc.
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Več kot zadovoljen, da je dočakal
avtocesto, pa je 81-letni Anton Furlan, ki v Podnanosu živi v hiši ob
glavni cesti. “Na začetku se skoraj
nismo mogli privaditi, tako tiho je
bilo,” pripoveduje o svojih občutkih takoj po odprtju avtoceste čez
Rebrnice. “Prej smo živeli slabo.
Tudi deset minut nisem mogel čez
cesto. Zdaj tega ni več. In ko zdaj
pogledam gor na avtocesto, pa
vidim samo visoke tovornjake, se
zgrozim, koliko prometa je šlo tod
mimo. Zdaj ne vem, kaj bi bilo, če
ne bi bilo avtoceste,” nam je pove-

dal med pobiranjem fižola na svoji
njivi.

Lahko bi se ulegel na cesto
Avtocesta je leta 1995 obrnila na
glavo tudi življenje v vasi Senožeče. Prej tipična obcestna vas je čez
noč ostala brez prometa, ko so kasneje prepovedali še promet tovornjakom, pa skoraj opustela. “Ponoči bi se lahko ulegel na cesto, pa te
do jutra ne bi nihče povozil,” karikirano opiše sedanji promet po cesti
45-letni Grega Mahnič, ki skupaj z
mamo Majdo in očimom Matijem v
Senožečah vodi znano furmansko
gostilno Na ravni.
“Živeti ob tej cesti je seveda zdaj
veliko bolje, drugače pa je imeti gostilno. Če je šlo prej mimo
100.000 ljudi, je bilo dovolj, da se
jih je ustavilo nekaj odstotkov. Zdaj
moramo čakati vsakega posebej in
biti veliko boljši, če se hočemo obdržati,” pove Mahnič in dodaja, da
je takoj ob odprtju zmanjkala skoraj polovica gostov, ko so kasneje

V najboljših časih je bilo v gostilni
zaposlenih dvanajst ljudi, danes
jih je le pet. “Zdaj imamo predvsem domače, slovenske goste.
K nam pridejo s traktorji, kolesi in
ferariji. Vračajo se tudi tisti, ki so
k nam hodili pred avtocesto,” pravi Mahnič in nam pove zgodbo o
ruskem tovornjakarju in njegovih
dveh otrocih, ki so sredi 90. let zaradi pokvarjenega tovornjaka pri
njih preživeli kar mesec dni. “Dajali
smo jim hrano in jim pomagali, da
so preživeli. Zadnjič so se ustavili,
pa nas ni bilo doma. Pustili so nam
pismo v ruščini, steklenico vodke in
penine,” je dejal.

Življenjska izkušnja
za gradbince
“Sodelovati pri gradnji avtoceste je
bila zame zgodovinska priložnost
in čudovita izkušnja. Kdor je imel
to srečo, da je bil zraven, je od tega
lahko veliko odnesel,” pravi 66-letni upokojeni gradbinec Kraškega
zidarja Vladimir Korošec iz Žirij pri
Sežani. Korošec je moral sredi 90.
let ob avtocesti odigrati dvojno
vlogo; bil je vodja gradbišča in obenem tudi vaščan domače vasi.
“Prej je tukaj vladal mir, nič se ni
dogajalo, potem pa naenkrat tako
velika stvar. Ljudi je bilo strah, kaj
se bo zgodilo. Ko so pa traso zakoličili in posekali, smo spoznali,
da ne bo ne vem kakšen bav bav,”
pravi in dodaja, da gre danes avtocesta 70 metrov od zadnje hiše
v vasi. Priznava pa, da bi bil lahko
protihrupni nasip, ki so ga zgradili
ob avtocesti, za kakšen meter ali
dva višji. V vasi je bilo seveda najhuje med gradnjo, ko so skoznjo

Kamniti dež
Največ strahu pa je avtocesta vlila
v kosti prebivalcem vasi Gabrovica

Aleksander Žvokelj pravi, da so preživeli enega, zdaj pa se pripravljajo na
gradnjo drugega viadukta. Pod sedanjim naj bi namreč potekal viadukt
drugega železniškega tira.

Medtem ko so gradbinci poglabljali usek, so sredi doline začeli rasti
stebri viadukta. “Bilo je kar hrupno, sicer pa z gradbinci viadukta
nismo imeli težav. Viadukt je zdaj
popolnoma spremenil videz doline. Za večino starejših na slabše,
nekaterim predvsem mlajšim pa
tudi na boljše. Res pa je, da sta nas
avtocesta in viadukt rešila pred
gnečo. Prej smo velikokrat obtičali
več kilometrov od doma. Že pred
gradnjo smo potrebovali več kot
pol ure do Kopra, med gradnjo pa
sploh,” je povedal Žvokelj.

Anton Furlan se z olajšanjem spominja časov, ko pred lastno hišo ni mogel
čez cesto. Zdaj pogleduje navzgor na
avtocesto in se zgraža, kaj vse bi se
peljalo ob njegovi hiši.

Avtocesta je izpraznila
šterne
Avtocesta jim zdaj povzroča le dve
težavi. Prva je hrup koles, ki udarijo

zanimivosti

“Razbilo je strehe na petih ali šestih hišah, padalo je kot pest veliko
kamenje. 50 prebivalcev starega
dela vasi je bilo kar v strahu, potem
so delo prevzeli minerci podjetja
Minervo, naredili so zaščitne nasipe, uporabljali mreže. Globlje kot
so šli, bolj varno je bilo,” je povedal
Žvokelj.

Foto: Danijel Cek

v kovinski stik viadukta s preostalo
cesto, druga pa vode, ki se z avtoceste zlivajo v hudourniški potok.
Ta teče sredi vasi. “Ropotanja ob
stiku viadukta se zavedajo tudi projektanti, poskusili so rešiti težavo,
pa ni šlo. Glede meteornih voda pa
izvajalci niso uredili struge hudour-

Foto: Danijel Cek

Nekateri so negodovali, drugi zahtevali meritve tresljajev in hrupa,
tretjim so popokale stene. “Vse
poškodbe smo popravili,” pravi
Korošec in dodaja, da so ob koncu
del cesto po vasi preplastili. “Naša
stara cesta je zdaj bistveno bolj
prazna, tako da laže skočimo do
Sežane in Divače,” pravi Korošec in
dodaja, da je imela njegova generacija gradbincev veliko srečo, da
so lahko sodelovali pri avtocesti.
“Če bo zdaj drugi tir, bodo ti mladi
fantje lahko delali podobno veliko
stvar, sicer pa ne,” je sklenil.

pod črnokalskim viaduktom. “Vedeli smo, da so pripeljali stroje, da
so posekali traso, vseeno pa nas
ni nihče opozoril. Nekega dne je
začelo pokati in po stari vasi leteti kamenje,” se spominja 50-letni
Aleksander Žvokelj iz Gabrovice.
Delavci Kraškega zidarja so nad
Gabrovico začeli minirati usek,
skozi katerega se nad Osapsko dolino dviga veličastni viadukt. Miniranje se je nadaljevalo, dokler se
nad Gabrovico ni utrgala približno
nekaj tonska skala in priletela skoraj v vas. Ustavila se je v jarku ob
cesti in še zrušila pol ceste. Skalo
so morali potem razstreliti.

Foto: Danijel Cek

vozili tudi drugi. K sreči je cesta
skozi Žirje preozka, da bi skoznjo
vozili s tovornjaki.

Grega Mahnič iz Senožeč se danes
lahko brez strahu tudi podnevi sprehaja po cesti.
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Foto: Danijel Cek

Marija Ražman z oljkami, ki jih je
preselila iz okolice svoje porušene hiše
na Bivju.

Foto: Danijel Cek

zanimivosti

v hišo na Bivju in rekli, da ji bodo
morali zrušiti hišo. “Koliko solz je
bilo, še dobro, da sem ostala živa,”
se spominja Marija, ki je takrat v
hiši živela s hčerko, moža je izgubila štiri leta prej.

Hiša padla, oljke so ostale
Vladimir Korošec je vodil gradnjo
avtoceste proti Sežani, tik ob domači
vasi Žirje.

nika, in tako je ostalo. Zdaj je samo
še slabše, ker država ne čisti in ne
dovoli čistiti potokov. Na italijanski
strani je struga obrita, pri nas pa je
džungla,” je povedal Žvokelj.
Je pa gradnja avtoceste Gabrovici
pustila še en “spomin”. Zaradi miniranja je namreč večina izvirnih
vodnjakov v vasi izgubila vodo. “V
nektere se je voda vrnila, večina
pa je še vedno suhih. Ironično so
nam gradbinci obnovili največjo
velbano šterno sredi vasi, vendar je
od takrat prazna,” pravi Žvokelj in
dodaja, da si niti največji sanjači v
vasi niso nikoli predstavljali, da bo
sto metrov nad njihovimi hišami po
kilometrskem viaduktu tekla avtocesta.
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Iz vasi Katun pri Poreču jo je v slovenski del Istre pripeljal brat, ki je
bil župnik v Pregari, spoznala je
moža iz Popeter, s katerim sta živela tu in tam, leta 1989 pa kupila
staro hišo na Bivju in jo obnovila.
“Od ankaranske ceste smo morali
na roke kopati za vodo, s frezo smo
vozili material ... Imeli smo delavce, ampak veliko sva postorila tudi
sama z možem,” se spominja.

Veliko solz je zaradi avtoceste pretočila 81-letna Marija Ražman iz
Spodnjih Škofij. Leta 2000 so predstavniki Darsa in občine prišli k njej

“Kaj sem hotela? Kadar vam pridejo slikat hišo in povedat, da jo
bodo zrušili, veste, da ni lepa. Pa še
malo so jo ocenili, zato sva s hčerko najeli enega advokata in se borili. Naše oljke so ocenili po sedem
evrov, sosedove hortenzije po 30.
Pol leta se je to vleklo, potem smo
se dogovorili,” pripoveduje. Za hišo
so ji plačali odškodnino, dodala je
svoj denar, kupila parcelo ob cesti
v Spodnjih Škofijah in si začela zidati novo. “Narisali so mi tudi načrt
za hišo, pa so naredili strmo streho
kot tam okoli Ljubljane. Rekla sem
jim, da to ni istrijanska streha, pa

so mi dovolili, da jo spremenim,” je
dodala.
“Cesto so že naredili, jaz sem bila
še tam doli. Pa so mi rekli, naj grem
ven. Sem rekla, da ne grem, dokler
nova hiša ne bo končana. Potem
sem šla dva meseca prej, kot je bilo
dokončno rešeno. Pa so mi potem
rekli, da kako veliko hišo so mi naredili. Če bi jo delala samo z njihovim denarjem, zagotovo ne bi bila
tolikšna,” pravi Marija. Z Bivja je k
novi hiši preselila tudi 14 oljk, ki jih
je posadila z možem.
Danes pravi, da ni jezna na avtocesto, čeprav je veliko prejokala zaradi nje. “Imela sem srečo, da sem
našla to parcelo in sem si lahko
sezidala novo hišo. In zdaj mi je še
boljše, sem bliže vsega, imam blizu
sosede. Tam doli bi bila osamljena.
Vseeno pa nisem več hodila k stari
hiši, čeprav je stala še dvanajst let
in so jo komaj lani zrušili. Jezna pa
nisem, vse se je dobro izteklo,” je
sklenila svojo pripoved ob polnih
oljkah pred novo hišo.
Danijel Cek
Primorske novice
Prispevek je objavljen v soglasju s Primorskimi
novicami. Članek je bil objavljen v jubilejni izdaji
Primorskih novic, 8. novembra 2017, na dan, ko
so Primorske novice obeležile 70 let obstoja

Nezakonita cestnina?
“Ob uvedbi cestnine se bodo uporabniki takoj vprašali, ali ni vse skupaj nezakonito in protiustavno, saj se bomo vozili po državni cesti.
Cestnine ne bi mogli uvesti, če bi ukinili sedanjo cesto. Voznik bo tako
lahko sam izbral, ali bo uporabil hitro cesto ali pa sedanjo staro cesto.
Zaradi visokih investicij so tudi pri nas sprejeli načelo, ki velja drugod
po svetu, da s pobiranjem cestnine zbirajo sredstva za vzdrževanje
cest in za odplačevanje posojil.” Tako smo v Primorskih novicah dva
tedna pred odprtjem avtoceste do Postojne 15. decembra 1972 pisali
o dilemah pobiranja cestnine.

Excelov koticek
zanimivosti

Pri delu z računalnikom pogosto
uporabljamo preglednice, med katerimi je ena izmed najbolj priljubljenih Microsoft Excel. Poglejmo
si torej nekaj enostavnih nasvetov,
ki nam bodo delo s številkami pohitrili in olajšali.

1. Širina stolpcev
Pogosto se zgodi, da je vsebina
določenih celic v preglednici preobsežna in se del številke ali besedila zakrije. Problema se lahko
lotimo tako, da ročno razširimo vse
stolpce, v katerih opazimo zakrivanje vsebine. Lažji način, s katerim
razkrijemo celotno vsebino celic v
preglednici z dvema potezama, pa
je naslednji:
• z miško kliknemo na levi zgornji
rob preglednice, s čimer označimo celotno preglednico
• ko je preglednica označena (vse
celice se obarvajo sivo), dvo-kliknemo na mejo med dvema
stolpcema (npr. stolpcema A
in B)
Ko to storimo, Excel avtomatsko
razširi vse stolpce v preglednici za
točno toliko, da razkrije celotno
vsebino celic.

2. Zamrznjene celice
Preglednice so praviloma sestavljene iz vsebine ter nazivov stolpcev
ali vrstic. Ko se z drsnikom premikamo po vsebini večjih preglednic,
se nazivi stolpcev ali vrstic lahko
skrijejo, kar nam otežuje branje
podatkov v preglednici. Če želimo,
da nazivi stolpcev in / ali vrstic ob
premikih z drsnikom ne izginejo iz
ekrana (ostanejo zamrznjeni), naredimo naslednje:
• z miško se postavimo na celico,
ki predstavlja zgornji levi rob
vsebine preglednice

• v meniju kliknemo na področje
»Ogled« nato pa na opcijo »Zamrzni podokna«
Vsi stolpci, levo od celice in vse vrstice nad celico, na kateri se nahajamo bodo zamrznjeni. Če smo bili
pri izboru funkcije na primer postavljeni na polje B3, se bosta zamrznili vrstici 1 in 2 ter stolpec A.

pa vpišemo procent, ki predstavlja delež zmanjšanja navadne
velikosti strani.
Če na primer želimo, da se vsebina preglednice izpiše na dve strani
po višini, vnesemo »Prilagodi na: 1
stran širine z 2 stranmi višine«.

3. Tiskanje velikih
preglednic

Za konec si poglejmo še nekaj enostavnih matematičnih funkcij, ki
nam lahko olajšajo naše izračune.
Vsi poznamo funkcijo SUM, ki sešteje števila v izbranih celicah. V
Excelu pa najdemo še funkcije, kot
so:
• AVERAGE (izračuna aritmetično
povprečje števil)
• MIN (vrne najnižje število v
izbranem območju celic)
• MAX (vrne najvišje število v
izbranem območju celic)
• COUNT (»prešteje« število celic
v območju, ki vsebujejo številko)
• Če imamo na primer v celicah
vnesena števila 3, 5, 7, 4 in 1,
bodo naštete funkcije vrnile
razultate:
• sum = 20, average = 4, min = 1,
max = 7, count = 5

Pri tiskanju velikih preglednic imamo lahko težave, saj se vsebina
pogosto natisne na več strani, kot
si to želimo. Problem razrešimo
z uporabo enostavne funkcije, ki
velikost izpisa skrči toliko, da je ta
primerna za izpis na želeno število
strani.
Ko v Excelu izberemo opcijo »Natisni« se nam na desni strani pojavi
predogled strani, na levi pa izbor
dodatnih opcij:
• z miško kliknemo na opcijo
»Brez prilagajanja velikosti«,
nato pa na opcijo »Prilagodi
velikost po meri«
• odpre se novo okno, v katerem v razdelku »Spreminjanje
merila« vpišemo želeno velikost
izpisa tako, da vnesemo število
strani višine in širine izpisa ali

4. Matematične funkcije

Primož Kralj
Vodja informatike
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Dobrodošli v udobnejšem
sistemu cestninjenja
zanimivosti

Namesto tega boste lahko izbrali enega od preprostejših načinov
poravnavanja cestnine:
• PREDPLAČNIŠKO z dobroimetjem na računu vozila, ki ga
naložite na DarsGo servisu z
gotovino, bencinsko ali plačilno kartico oziroma na www.
darsgo.si s plačilno kartico ali na
podlagi spletne ponudbe z nakazilom na transakcijski račun
družbe Dars;
• POPLAČNIŠKO na podlagi pogodbe z družbo Dars ali s povezavo naprave DarsGo z izbrano
bencinsko kartico.

Slovenija bo s 1. aprilom 2018 na
avtocestah in hitrih cestah uvedla
sodobno elektronsko cestninjenje
vozil z največjo dovoljeno maso
nad 3,5 tone (težkih vozil) v prostem prometnem toku.
Vozniki težkih vozil se po novem ne
boste več ustavljali na cestninskih
postajah, zato bo vaša pot hitrejša,
varnejša in udobnejša.

Plačajte, kolikor prevozite
S 1. aprilom 2018 se bo za vsa vozila
z največjo dovoljeno maso nad 3,5
tone (težka vozila) začela plačevati cestnina v novem elektronskem
cestninskem sistemu v prostem
prometnem toku, poimenovanem
DarsGo.
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Slovensko avtocestno omrežje
bodo lahko uporabljala samo tista
težka vozila, ki bodo registrirana
v sistem in opremljena z napravo
DarsGo, ki ne bo prenosljiva med
vozili. V sistemu DarsGo se bo cestnina obračunavala popolnoma

samodejno na podlagi prevožene
razdalje.

Enostavnejši in
preglednejši obračun
V sistemu DarsGo uporabniki ne
boste več sproti plačevali cestnine
na vsaki cestninski postaji.

DarsGo servis
Dodatne informacije in pomoč
Spletna stran: www.darsgo.si
Uporabniški klicni center: +386 1 518 83 50
Elektronski naslov: info@darsgo.si
Seznam matičnih DarsGo servisov:
Ljubljana
Grič 54, Ljubljana (ljubljanska obvoznica)
Maribor
Počivališče Maribor (smer Ljubljana)
Lopata
Počivališče Lopata (smer Maribor)
Grabonoš
Počivališče Grabonoš (smer Ljubljana)
Obrežje
Mejni prehod Obrežje (vstop v državo)
PANTONE
CMYK
Fernetiči
Mejni prehod Fernetiči (vstop v državo)
Gruškovje
Mejni prehod Gruškovje (vstop v državo)
Matični DarsGo servis
TISKOVINE - PRINT
Pooblaščeni
PANTONE DarsGo servis
oranžna - PANTONE 151 c
zelena - PANTONE 363 c
modra - PANTONE Process Blue
črna

TISKOVINE - PRINT
CMYK
C0, M55, Y100, K0
C76, M3 , Y100, K18
C100, M15, Y0, K2
C0, M0, Y0, K100

Obvezno registracijo podjetja in
vozil v sistem DarsGo lahko opravite:
• na www.darsgo.si uredite
registracijo podjetja in vozil,
natisnete izpolnjeni obrazec,
napravo DarsGo pa ob predložitvi obrazca in plačilu administrativnih stroškov pridobite na
DarsGo servisu;
• neposredno na DarsGo servisu,
kjer ob plačilu administrativnih
stroškov pridobite tudi napravo
DarsGo;
• podjetja v Evropski uniji lahko
celoten postopek registracije in
naročilo naprave DarsGo uredite na spletu, administrativne
stroške poravnate s plačilno kartico, napravo DarsGo pa prejmete po pošti brezplačno.

zanimivosti

Postanite uporabnik
sistema DarsGo

Vsa vozila z največjo dovoljeno
maso nad 3,5 tone bodo po novem
vključena v sistem DarsGo, za ostala vozila pa bo še naprej veljal obstoječi vinjetni sistem.

Za registracijo vozila v sistem DarsGo predložite prometno dovoljenje
in dokazilo o emisijskem razredu
EURO.

Ob prehodu težkega vozila bo cestninski portal z mikrovalovno tehnologijo zaznal napravo DarsGo v
vozilu, kar bo podlaga za obračun
cestnine za posamezen cestninski
odsek.

Administrativni stroški za vsako
napravo DarsGo znašajo 10 EUR.

V napravi DarsGo bo zabeležena
registrska številka vozila in emisij-

ski razred EURO, cestninski razred
pa bo določil voznik pred vsako vožnjo glede na število osi vozila.
Naprave DarsGo lahko od novembra naprej pridobite na sedmih matičnih DarsGo servisih, od začetka
leta 2018 pa tudi na pooblaščenih
DarsGo servisih na bencinskih črpalkah ob avtocestnem omrežju.
Prispevek je objavljen v soglasju z DARS d.d.
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zdravje

Dodajamo leta življenju, življenje
letom in zdravje življenju…
Vpliv kajenja tobaka
na zdravje
Že dolgo časa so znane škodljive
posledice kajenja tobaka za zdravje. Kajenje je odgovorno za nastanek srčnih bolezni, cerebrovaskularnih bolezni, kronične pljučne
bolezni in pljučnega raka. Le-te so
najpogostejše bolezni v evropski
regiji, kjer je tobak na drugem mestu dejavnikov tveganja za nastanek bolezni.
Tobačni dim vsebuje več kot 4000
kemičnih sestavin, ki nastajajo pri
zgorevanju tobaka. 95 % tobačnega dima sestavlja plinska komponenta, ostalo so mešanica trdnih in
tekočih delcev. Tobačni dim vsebuje vsaj 250 strupenih kemičnih snovi in več kot 50 sestavin je znanih
kot rakotvornih. Najbolj znane in
nevarne sestavine tobačnega dima
so katran, ogljikov monoksid in nikotin.
Kajenje tobaka je drugi največji
vzrok za smrtnost v svetu. Trenutno je kajenje odgovorno za smrt
enega od desetih odraslih v svetovnem merilu (približno 5 milijonov smrti letno). Če se bo tak vzorec kajenja tobaka nadaljeval, bo
povzročil 10 milijonov smrti letno
ob letu 2020. Kajenje tobaka je
četrti največji dejavnik tveganja za
nastanek bolezni na svetu in drugi
največji dejavnik tveganja za nastanek bolezni v evropski regiji.
Kajenje tobaka je dejavnik tveganja tako pri odraslih kot pri adolescentih in otrocih.
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Pasivno kajenje je vdihovanje mešanice plinov in delcev, ki sestavljajo dim iz goreče cigarete, cigare ali
pipe in izdihanega tobačnega dima

kadilcev. Razlike med neposredno
vdihanim dimom iz cigarete in dimom, ki se kadi iz goreče cigarete,
so glede vpliva na zdravje minimalne. Prepričanje, da izpostavljenost
tobačnemu dimu (pasivno kajenje)
ni nevarno, je netočna informacija. Tudi kratka izpostavljenost je
lahko nevarna. Niti ventilacija ali
filtriranje zraka ali oboje ne more
zmanjšati izpostavljenosti tobačnemu dimu v zaprtih prostorih na
tako raven, ki bi bila zadovoljiva za
ohranjanje zdravja. Samo popolna
odsotnost tobačnega dima v okolju
nudi učinkovito zaščito.
Preventiva je dejavnost, ki se ukvarja z varovanjem zdravja (preprečevanjem bolezni) in preprečevanjem
poslabšanja bolezni. Pomembno
pri preventivi je informiranje prebivalcev o škodljivostih kajenja in
pasivnega kajenja. Profesionalna
podpora in nasvet strokovnjaka še
poveča možnost za opustitev kajenja. Najboljša preventiva pri kadilcih je takojšnje prenehanje kajenja
tobaka. Problem pri prenehanju
kajenja pri kadilcih je zasvojenost
z nikotinom. Ugotovljeno je, da
se pri prenehanju kajenja poveča
vnos hrane v telo in zmanjša poraba energije v stanju počivanja, kar
je odgovorno za povečanje telesne
teže. Krajše posledice prenehanja
kajenja vključuje nemir, razdražlji-

vost, razočaranje, jeza, težave pri
koncentraciji in nagonska potreba po kajenju. To so najpogostejši
vzroki, ki predstavljajo oviro pri
prenehanju kajenja. Zaradi ugotovljene škodljivosti pasivnega kajenja je preventiva pri nekadilcih
preprečiti kajenje in omogočiti popolno odsotnost tobačnega dima
v zaprtih prostorih in na prostem.
Ventilacija ali filtriranje zraka (ali
kombinacija obojega) ne zmanjšujeta nevarnost izpostavljenosti tobačnemu dimu v zaprtih prostorih.
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov uvaja popolno
prepoved kajenja v vseh zaprtih
delovnih in javnih prostorih ter zviševanje starostne meje za nakup
tobačnih izdelkov iz dosedanjih 15
let na 18 let ter starostno mejo 18
let tudi za tiste, ki prodajajo tobačne izdelke. K spremembam na tem
področju Slovenijo zavezuje tudi
konvencija Svetovne zdravstvene
organizacije za nadzor nad tobakom, ki jo je ratificirala tudi Slovenija.
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Vpliv_kajenja_
tobaka_na_zdravje

Bojan Gregorič
Strokovni sodelavec
za varstvo pri delu

Vsak dan je zgodba zase ...
Vsak dan je zgodba zase. Zgodba,
ki jo piše življenje ...
Preberite zgodbico, prepustite se ji
in za trenutek pozabite na vsakdanje skrbi.
Pred vami se razprostira jutro v vsej
svoji dragocenosti in domačnosti.
Zazrite se v bogastvo drobnih stvari ter pozornosti, ki jih prinaša in
bodite še posebej pozorni na iskrivi
nasmeh med njimi. Ne najdete ga?
Skrit je v vaših mislih in srcu, le poiščite ga.
Nato sledite svojemu srcu. Naj
vam veselo zaigra v prsih, ko vas
bo le trenutek kasneje objela toplina doma. Prisluhnite prasketanju

ognja in občutite toplino, ki se širi
po domu. Naj vas prevzame spomin na čebljanje otrok in njihov
prešerni smeh, vonj po čaju in kavi
ter pravkar pečenih sladkih dobrotah. Naj vas začarata varnost in domačnost.
Ko se naužijete domačnosti, vaš
pogled roma skozi okno. Slišite
šelestenje belih brez, ki vas vabijo,
da zasanjano in mirno stopite na
sprehod? Da stopite med drevje in
živali, da še enkrat začutite šelestenje jesenskega listja in še enkrat
zaduhate vonj jeseni, ki se je pravkar poslovila.
In že vas objema zimska svežina.
Njena spokojnost in belina nas za-

čarata. V vsej mirnosti in lepoti se
bo zaključila letošnja zgodba in začela se bo nova ...
Ob prihajajočih praznikih vam želim spokojnosti, miru, iskrivosti in
čarobnosti! Prav vsak dan novega
leta naj bo vaša zgodba lepa, začutite toplino doma, ljubezen ljubljenih oseb, naj se razveseli srce ter
zaiskrijo oči ...
 			

					
		
Sonja STARC
Strokovna sodelavka za pravno in
organizacijsko področje
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