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Znanje je treba obnavljati
Vaje ekip prve pomoči Prometne nesreče so postale največji
svetovni morilec, vsakih 30 sekund kdo v prometu umre
Včeraj so v Ljubljani potekale
četrte mestne vaje ekip prve
pomoči Območnega združenja
Rdečega križa Ljubljana in prvih
posredovalcev Mestne občine
Ljubljana. Na štirih lokacijah
so bile simulacije realističnih
nesreč.
Enajstega septembra je bil svetovni
dan prve pomoči, ki so ga uvedli leta
2000, ko je 16 evropskih nacionalnih
organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. Zamisel
se je nato uveljavila v mednarodnem
merilu, kar kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi pomoči
ter spodbujanja in ozaveščanja prostovoljcev po vsem svetu.
Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca
(IFRC), ki združuje 187 nacionalnih
društev Rdečega križa, letos sicer
namenja poseben poudarek prvi pomoči in varnosti v cestnem prometu.
Prometne nesreče so namreč postale
največji svetovni morilec. Vsakih 30
sekund se zgodi prometna nesreča s
smrtnim izidom, so sporočili z Rdečega križa Slovenije (RKS).
Več kot 50 odstotkov ponesrečenih
umre v prvih minutah po nesreči. Je
pa mogoče veliko teh ponesrečenih
rešiti. Na tečajih prve pomoči se ljudje naučijo, kako jim pomagati, kako
jih oskrbeti s prvo pomočjo in kako
pomembno je hitro in učinkovito
ukrepanje.
Namen tega svetovnega dneva je
opozoriti širšo javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči od
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V nesreči šest poškodovanih
Kranj – Na cesti Ljubljana–Kranj se je za križiščem Jeprca proti Kranju včeraj
okoli 14. ure zgodila prometna nesreča, v kateri se je šest ljudi poškodovalo,
dva huje. Zaradi dogodka je bila cesta več ur zaprta. Nesrečo je povzročila
40-letna voznica osebnega avtomobila iz okolice Ljubljane, ki je med vožnjo
zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v vozilo, ki je pravilno peljalo
proti Kranju. Po trčenju sta oba voznika izgubila oblast nad vozilom. Udeleženec je zapeljal s ceste, vozilo povzročiteljice pa se je začelo obračati po
vozišču, pri tem pa je trčilo še v vozilo drugega udeleženca, ki je prav tako
pravilno peljal proti Kranju. STA

Trčil v vozilo Darsa
Postojna – Nekaj minut po polnoči se je na avtocesti med Logatcem in
Uncem v občini Cerknica zgodila prometna nesreča. Voznik je z osebnim
vozilom trčil v vozilo Darsa. Ena oseba je bila poškodovana. Na kraj nesreče
so prihiteli tudi gasilci PGD Cerknica in GB Ljubljana, a njihova pomoč ni bila
potrebna, zato so se vrnili v bazo. R. N.

Ujet v pločevini
Ljubljana – V petek okoli tretje ure popoldne sta po poročanju republiškega centra za obveščanje na Cesti v Kresnice v Ljubljani trčili osebni vozili.
Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so s tehničnim posegom
rešili voznika iz enega od vozil, ki je bil ujet v pločevini, odklopili akumulator,
počistili kraj nesreče in pomagali reševalcem. V nesreči sta bila dva poškodovana, prevzeli so ju reševalci in ju prepeljali v bolnico. R. N.

Evakuacija zaradi grelnika

Letos je poudarek na prvi pomoči po prometni nesreči.
Foto Blaž Samec
otroških let naprej. V RKS menijo, da
bi morala država zakonsko urediti,
da se obnavlja vsaj vsakih pet let.
Danes je zato na Zarnikovi, pri Slovenski filantropiji, v tovarni Rog in
pri Cukrarni že četrto leto zapored
potekala vaja ekip prve pomoči v
organizaciji Območnega združenja
Rdečega križa Ljubljana in Mestne
občine Ljubljana.
Na otvoritveni slovesnosti sta
spregovorila tudi župan Mestne

občine Ljubljana Zoran Janković in
predsednik Območnega združenja
Rdečega križa Ljubljana Ivan Hvala.
Sledila je podelitev priznanj ljubljanskim osnovnim in srednjim šolam
ter mentorjem za aktivno sodelovanje na področju ozaveščanja prve pomoči v programih OZRK Ljubljana:
»Samo eno življenje imaš« in »Pomagam prvi«. Po vaji so pred Osnovno
šolo Poljane najboljšim podelili priznanja. STA

Celje – Kar pet ljudi so morali evakuirati gasilci, ki so v petek ob 23.
uri prihiteli na intervencijo v Ulico Ivanke Uranjekove v Celju, kjer se je
smodila električna napeljava pri grelniku vode v stanovanju večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Celje so preprečili vžig električne napeljave do
prihoda dežurnega elektrikarja, evakuirali prebivalce in prezračili prostore.
R. N.

Nabral si je položnic
Maribor – Policista, ki je ponoči, okrog pol ene zjutraj, v Mariboru ustavil
34-letnega voznika osebnega avtomobila, domačina, je od pisanja položnic
pošteno bolela roka. Pri postopku je s kolegi ugotovil, da je voznik vozil pod
vplivom alkohola, saj mu je alkotest pokazal prisotnost 1,1 miligrama na liter
izdihanega zraka. Voznik se z rezultatom ni strinjal, zato mu je bil odrejen
strokovni pregled, a ga je odklonil. Ker je vozil v času izrečenega ukrepa
prepovedi vožnje, so mu zasegli tudi avtomobil. Vse skupaj je Mariborčana
tako razkurilo, da se je začel do policistov neprimerno vesti in ni upošteval
zakonitih ukazov. A pomagalo ni nič, prav nasprotno. Ker ni nehal, so ga
pridržali. R. N.

Pozor, ločujemo steklo
Ločevanje stekla Z recikliranjem lahko prihranimo ogromno energije
Stekleno embalažo lahko
recikliramo znova in znova, ne
da bi izgubila kakovost, to pa
lahko dosežemo le s predhodnim ločevanjem. V Sloveniji
lahko ločeno zbrane odpadke
iz gospodinjstev oddamo na
ekoloških otokih (v zabojnike
za embalažo, papir in steklo),
na voljo pa je tudi 120 zbirnih
centrov.

rijsko in drugo ognjevarno steklo
ter keramiko. Prav zaradi tega je pomembno, da že na začetku v zabojnik
za steklo odvržemo samo stekleno
embalažo, vse druge vrste stekla pa
odnesemo v najbližji zbirni center.

Ob potrošniškem načinu življenja
se v vsakdanjiku srečujemo tudi z
različnimi vrstami odpadkov. Pri
ločenem zbiranju se zaradi njihove
različnosti velikokrat znajdemo v zagati, kam sodi kateri. Predvsem v zabojnik za embalažo sodi pester izbor
odpadkov, kot so plastična embalaža, kovinska embalaža in sestavljena
embalaža. Nasprotno pa v zabojnik
za steklo sodijo le odpadki iz stekla.
Vendar moramo biti pri tem vseeno
malce pazljivi.
Na ekoloških otokih se ločeno
zbira samo steklena embalaža, to so
steklenice in stekleničke živil, pijač,
kozmetike in zdravil, kozarci vloženih živil in druga steklena embalaža.
V zabojnik vedno odvržemo izpraznjeno oziroma iztočeno stekleno
embalažo, pripadajoče pokrovčke iz
kovine ali plastike pa odvržemo v zabojnik za embalažo.

dnje kovine. Črepinje stalijo, dobljeno talino ulijejo v kalupe različnih
oblik in nova steklena embalaža je
pripravljena na ponovno uporabo.
Recikliranje odpadkov ima vrsto
prednosti, saj z reciklažo ohranjamo
naravne vire, varčujemo z energijo
in z izpusti toplogrednih plinov. Z
recikliranjem enega kilograma steklene embalaže lahko prihranimo
300 gramov emisij CO2 in porabimo
33 odstotkov energije manj kot za
izdelavo stekla iz rude. Z ločenim
zbiranjem in reciklažo odpadkov pa
zmanjšamo tudi delež odpadkov, ki
končajo na deponiji. Tako se podaljša
življenjska doba deponij in se zmanjša potreba po novih. Prostor, ki ga s
tem prihranimo, pa lahko namenimo drugim aktivnostim (na primer
površine za rekreacijo, igrišča itn.).
Sodeč po številkah, smo pri ločevanju in recikliranju stekla na pravi
poti. V Evropski uniji se je leta 2011
ločeno zbralo 11 milijonov ton odpadne steklene embalaže. Recikliranih

je bilo dobrih 70 odstotkov stekla,
kar je prvič, da se je povprečna stopnja recikliranja stekla dvignila nad
mejo 70 odstotkov. V Sloveniji smo
to mejo presegli že leta 2010, ko je
stopnja znašala 75 odstotkov. Kljub
spodbudnim podatkom pa je izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov
še vedno potrebno. Paziti moramo
predvsem na to, da odpadke odvržemo v ustrezne zabojnike in s tem
zmanjšamo število nečistoč, ki tja ne
sodijo. Tako bomo tudi sami prispevali k povečanju deleža reciklaže in
posledično tudi k ohranitvi okolja.
Opremljeni z znanjem o ločevanju
stekla se zdaj lahko brez skrbi pravilno odločimo, kam z različnimi vrstami stekla. Pri oddaji steklene embalaže pa bodimo pozorni še na nekaj, in
sicer, kako to storimo. Pazimo, da pri
odlaganju v zabojnike naši odpadki
končajo v zabojniku, in ne poleg njega, ter da okolice ekološkega otoka
po nepotrebnem ne onesnažujemo z
dodatnim hrupom. U. I.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

Ni vse za v en koš
Zaradi vsebnosti različnih elementov in snovi pa je treba ločeno zbirati okensko, avtomobilsko in drugo
ravno steklo, ogledala, kristalno in
ekransko steklo, stekla svetil, pleksi
steklo, karbonsko steklo, laborato-

Različne vrste stekla je torej treba reciklirati ločeno. Ločeno zbrano
steklo se nato odpelje v predelavo,
kjer iz njega izločijo smeti in druge
nečiste snovi, ga zmeljejo na koščke
in z uporabo magneta izločijo še za-

Foto Vane Fortič

