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Supertajfun zradiral cele soseske
Po katastrofi: Številne hiše uničene, avtomobili prevrnjeni, drevesa podrta

Poostreni nadzor

Foto Reuters

Za volan le trezni

Manila – Supertajfun Haiyan, ki

je v petek in soboto pustošil po
Filipinih, je bolj ali manj huje
prizadel več kot štiri milijone Filipincev. Najslabše so jo odnesli
na otoku Leyte, kjer so vetrovi
s hitrostjo več kot tristo kilometrov na uro tla dobesedno
ravnali z zemljo.

Eno največjih neurij v zgodovini,
tajfun Haiyan, ki je najverjetneje na

Filipinih zahteval več sto življenj,
če ne na tisoče, je Sesastian Rhodes
Stampa iz Združenih narodov, ki vodi
ekipo za ocenitev posledic katastrofe
na Filipinih, primerjal s cunamijem
leta 2004 v Indijskem oceanu. »Tolikšnega uničenja od takrat še nisem
videl,« se je spomnil na katastrofo, v
kateri je umrlo več kot 220.000 ljudi.
Po njegovih besedah bodo zelo težko
zagotavljali humanitarno pomoč,
saj so številna območja odrezana od
sveta zaradi uničenih ali z ruševina-

mi natrpanih cest. Do ljudi se sicer
prebija okoli 15.000 vojakov.
Haiyan je v petek dosegel moč
tudi več kot 300 kilometrov na uro,
občasno je pihal s sunki, ki so dosegli
hitrost celo 378 kilometrov na uro,
povzročal je prekinitve električnih
napeljav in telekomunikacijskih povezav. Zaprte so šole in uradi ter ducat letališč, prekinjen je tudi trajektni
promet. »Slišati je bilo, kot bi mi nad
streho letelo orjaško letalo,« je povedal Jim Pe, namestnik župana v mestu

Coron na otoku Busuanga, kjer je večina hiš in stavb popolnoma uničenih.
Tajfun zdaj nadaljuje svojo pot
in nanj se že intenzivno pripravljajo v Vietnamu. Evakuirali so že več
kot 200.000 ljudi, ki so jih preselili
v zavetišča, vojaki so pomagali pri
ojačanju slabše zgrajenih bivališč, v
pripravljenosti pa naj bi jih sicer bilo
kar 450.000. Po navedbah lokalnega
Rdečega križa je v Vietnamu zaradi
neurja sicer ogroženih kar 6,5 milijona ljudi. BBC, STA

Ljubljana – Ker je v dneh okoli martinovega problematika alkohola in
hitrosti na cestah še bolj izrazita, ta
konec tedna, še danes, policisti izvajajo akcijo 0,0 šofer – trezna odločitev, v kateri nadzirajo psihofizično
stanje voznikov na cestah. Čeprav
bi to moralo biti samoumevno, nasvet, naj tisti, ki pijejo, ne vozijo, velja. Martinovo veliko ljudi praznuje
ob alkoholnih pijačah, bliža pa se
že tudi veseli december, ki je zaradi
nesreč, povezanih z alkoholom, med
najbolj kritičnimi obdobji v letu.
Policisti zato opozarjajo na tragične
posledice vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi,
nadzor pa izvajajo po vsej Sloveniji,
tako podnevi kot ponoči. Nadzori
so časovno in krajevno prilagojeni
pričakovani problematiki, predvsem
na območjih, kjer so večje javne prireditve.
Policisti merijo tudi hitrost in
ugotavljajo druge kršitve. Še posebno pozorni so na voznike, ki vozijo
objestno. Poostreni nadzor prometa
se izvaja tudi po metodologiji Promil, kar pomeni, da policisti v tem
obdobju povečajo število odrejenih
preizkusov alkoholiziranosti pri
voznikih, ki kršijo cestnoprometne
predpise. Gre za tretji in predzadnji
del letošnje preventivne akcije 0,0
šofer (prvi del je bil maja, drugi pa
oktobra). Poleg policije v akciji sodelujejo tudi druge vladne in nevladne organizacije. Četrti del akcije
bo med 9. in 15. decembrom.
Ju. P.

Nedelo na Facebooku.
facebook.com/Nedelo

Izrabljene pnevmatike v nove izdelke
Ne v naravo Stare pnevmatike lahko oddamo pri vulkanizerju ali v zbirni center
Še nekaj dni nas loči od 15.
novembra, zakonskega roka, ko
bo treba poskrbeti za ustrezno
zimsko opremo vozil: zimske
pnevmatike ali letne pnevmatike skupaj z ustreznimi snežnimi verigami oziroma verigam
enakovrednimi pripomočki v
priboru. Zimsko opremo bomo
potrebovali vse do 15. marca
ali še dlje, če bodo na cestah še
vedno zimske razmere.
V podjetju Goodyear Dunlop Sava
Tires, vodilnem proizvajalcu pnevmatik v Sloveniji, ob tem datumu
voznike predvsem opozarjajo, naj
z menjavo letnih pnevmatik z zimskimi poskrbijo za večjo varnost na
cesti. »Ljudje prepogosto pozabljajo,
kako zelo pomembno vlogo pri varnosti na cesti imajo primerne pnevmatike, saj so v resnici edina vez
med vozilom in cestiščem. Sodobne
zimske pnevmatike s posebno tehnologijo lamel so razvite zato, da bi
zagotovile boljši oprijem, in sicer ne
samo na snegu in ledu, temveč tudi
na mrzlih in s snežno brozgo pokritih cestnih površinah. Tekalna plast
letne pnevmatike pri temperaturah,
nižjih od sedem stopinj Celzija, otrdi.
To povzroči slabši oprijem na cestišču, kar vpliva na daljšo zavorno pot.
Pri zimskih pnevmatikah je oprijem
na mokri in snežni podlagi občutno

edina v Sloveniji zagotavlja prevzem
izrabljenih pnevmatik pri vulkanizerjih in v zbirnih centrih, ki je za
vulkanizerske delavnice pa tudi komunalna podjetja v celoti brezplačen.
V Sloveniji lahko izrabljene pnevmatike oddamo na več kot 2000 zbirnih
točkah. Družba Slopak nato zagotovi
transport in predelavo izrabljenih
pnevmatik, ki je lahko energetska ali
snovna. To pomeni, da pnevmatike
lahko uporabimo kot vir energije ali
da iz njih nastane nov izdelek.
S snovno predelavo omogočimo,
da lahko predelano gumo znova
uporabimo v različne namene. Sama
predelava je zaradi vulkanizacije spe-

Pnevmatike ne smejo končati v naravi. Foto Jože Suhadolnik
boljši, zavorna pot pa je v primerjavi z letnimi pnevmatikami precej
krajša,« pravi Jože Stružnik, prodajni
direktor skupine držav iz podjetja
Goodyear Dunlop Sava Tires.
Zimske pnevmatike bodo torej
s 15. novembrom znova opremile
naša vozila, letne pa bomo do sredine marca primerno shranili. Če so te
še uporabne, jih lahko shranimo in
uporabimo v naslednji sezoni; pred
tem je priporočljivo, da jih temeljito
pregledamo in preverimo morebitne poškodbe. Drugače pa izrabljene

pnevmatike brezplačno oddamo pri
svojem vulkanizerju ali v zbirni center komunalnih podjetij. Oboji bodo
pnevmatike poslali v predelavo in
tako ne bodo pristale v naravi.
V Sloveniji imamo od leta 2010
vzpostavljen sistem ravnanja z izrabljenimi gumami, ki ga je vzpostavila družba Slopak, zato da zagotovi
do okolja prijazno ravnanje z izrabljenimi pnevmatikami. V to shemo
je vključenih že več kot 230 proizvajalcev in distributerjev pnevmatik.
Skladno z zakonodajo družba Slopak

cifična. Proces predelave izrabljenih
plaščev se začne z zbiranjem, sortiranjem, ločevanjem njihovih sestavnih
delov (jeklene mreže, tkanine) in njihovim razrezom. Z mletjem dobijo
granulat različnih velikosti, ki je uporaben v vseh panogah za izdelavo novih izdelkov. Teh je več kot 60 vrst: iz
njega izdelujejo otroška igrišča, letalske steze, zaščitne ograje, preproge,
tesnila, vrečke, predpražnike, lahko
pa ga primešajo tudi asfaltu.
Z reciklažo izrabljenih pnevmatik
poskrbimo, da te ne pristanejo v naravi in niso odpadek, ki obremenjuje
in degradira okolje, temveč so vir surovin za nove izdelke. K. H.

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)

