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Nogometaši za Edija in Nicka
Športniki pomagajo Z malim nogometom na pomoč dvema tetraplegikoma
Koper – Približno 50 nekdanjih

slovenskih in jugoslovanskih
nogometnih zvezd in več kot
tisoč domačinov je včeraj zvečer
prišlo na dobrodelno malonogometno prireditev Z golom za
Edija in Nicka. Turnir je bil tudi
akcija zbiranja denarja za zdravljenje 57-letnega nekdanjega
nogometnega trenerja Edija
Pobege iz Kopra in 18-letnega
piranskega gimnazijca Nicka
Špoljarja Dežjota, ki sta zaradi
nesreče na vozičku.

Boris Šuligoj,
besedilo in fotografija
Turnir je organizirala pred kratkim
ustanovljena fundacija Aura. Edi
Pobega nam je povedal, da je zares
ganjen, ko vidi, kako se njegovi prijatelji, nekdanji nogometaši, znanci
in tudi neznanci trudijo, da bi mu
pomagali. »Moj prijatelj Valter Matkovič, ki je z mano igral nogomet pri
Kopru sredi 80. let, je že pred dvema
letoma in pol organiziral podobno
prireditev na Bonifiki z imenom Gol
za Edija. Bolj ko denarni prispevki mi
je prireditev pomagala moralno, ko
sem videl, koliko ljudi, 2500, me je
takrat prišlo bodrit. Jaz sem se ponesrečil pred temi leti in pol, ko sem se
ponoči peljal s kolesom in sem padel
ter nezavesten ležal vso noč. Ko sem
se znašel v bolnišnici, je bila diagnoza tetrapareza. Če bi se mi danes
zgodila podobna nesreča, bi verjetno
že hodil. Prvi dnevi so najpomembnejši. Delati moraš neverjetno veliko.
Ampak tako je tudi drugače z vsem v
življenju. Brez truda ne gre nikamor.
Šest mesecev sem v Soči premikal
samo glavo. Toda zdaj že stopim na
noge in lahko naredim – s pomočjo,
ker nimam ravnotežja– tudi 200 metrov. Malo slabše je z rokami. Za to se
bom moral še truditi. Pridejo trenutki krize. Glava je pri vsem tem najbolj
pomembna, v glavnem imam voljo
in napredujem. To bi rad dopovedal
Nicku,« je pripovedoval Edi Pobega,
ki je najbolj vesel družbe in tega, da
ga vsi tako podpirajo.

Nick Špoljar Dežjot je Portorožan in nesreča se mu je zgodila, ko
je junija lani ponoči skakal s pomola v Portorožu v morje. Pa je dobro
poznal morje in pomol. Zdaj je v 4.
B razredu piranske gimnazije: »Vsi
mi pravijo, da je najpomembnejših
nekaj prvih let po poškodbi in naj
se nikakor ne zapustim. Mislim, da
sem tak karakter, da sem vztrajen in
moram iti tako naprej. Zame je spodbudno, da čutim celo telo. Zdaj sem
končal terapijo v Soči, kjer so me postavljali v stoječ položaj. To je bilo super. V resnici še ne morem stopiti na
noge, ampak bomo doma še naprej
vadili. Verjamem, da bo napredek,«
je dejal Nick in povedal, da je prišlo
veliko sošolcev v Areno Bonifika in
ga podprlo.

Občinski odbor Rdečega križa
Piran je zanj že zbral 23.000 evrov,
potrebujejo še 10.000 evrov, da si bo
lahko kupil primeren voziček in starši
primeren avto. »Rehabilitacije in zdravljenje stanejo veliko,« je dodal Edi.
Valter Matkovič je povedal, da sta
z Edijem dobila zamisel o ustanovitvi
fundacije Aura, ki bo pomagala invalidom tetraplegikom iz slovenske
Istre. Včerajšnji dobrodelni turnir je
bila prva večja akcija fundacije. Poleg
vstopnine deset evrov so prodajali
majice po pet evrov, pomagati je mogoče do 14. februarja s SMS na 1919 in
pripisom besede Aura. Zbirajo pa tudi
dobrodelne prispevke. Pomoč potrebujejo za tisto, kar je pri zdravljenju
takih invalidov najbolj nujno. Včeraj
so v Areno Bonifika med drugim pri-

šli selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec, nekdanji
selektor Bojan Prašnikar, predsednik
NZS Aleksander Čeferin, nogometaši
Amir Karič, Milko Đurovski, Marinko
Galič, Mile Ačimovič, Andrej Poljšak,
Peter Ameršek, Tone Hrovatič, Edin
Mujčin, Mladen Mladenovič, Perica
Ognjemnović ... pa veterani Olimpije,
Rijeke, Beograda in Dinama Zagreb.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in
po svetu Tina Komel je brcnila prvo
žogo, tu so bili še župan Boris Popovič, Gašpar Gašpar Mišič, Ernest Gortan (predsednik uprave Intereurope),
DJ Valentino Kanzyani ... In še veliko
drugih. Prireditev je trajala več ur. Nogometaši, fundacija Aura in vsi, ki so
kakor koli pomagali, so se v Kopru še
enkrat izkazali.
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Na kratko
Podelili Gujonova
priznanja

Bovec – Na 44. tradicionalnem
ponovoletnem srečanju Slovencev
v Videmski pokrajini in Posočju so
podelili tri Gujonova priznanja, ki jih
podeljujejo izjemnim posameznikom
in ustanovam za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v slovenski
skupnosti v Italiji. Slavnostni govornik
na prireditvi v Bovcu je bil predsednik
DZ Janko Veber. Letošnja priznanja
so namenili Inštitutu za slovensko
kulturo iz Špetra za trajno skrb za
slovenski jezik in kulturo, Allesandru
Omanu iz Kanalske doline, ki si je
kot župan občine Naborjet-Ovčja vas
prizadeval za ohranitev slovenskega
jezika, ter Mileni Kožuh, ki je s svojim
strokovnim in zasebnim delom veliko
naredila za Tersko dolino.

Pahor svetuje mladim,
naj bodo pogumni

Kozje – Predsednik republike Borut
Pahor je včeraj obiskal Občino Kozje.
Sestal se je z županom Dušanom
Andrejem Kocmanom ter si ogledal
prenovljeni trg v Kozjem. Obisk je
izkoristil predvsem za pogovor z
mladimi, ki jim je svetoval, naj bodo
pogumni, ambiciozni in radovedni.
Med drugim se je udeležil slavnostnega odprtja toplarne na lesno
biomaso. Župan Občine Kozje je
Pahorja seznanil z vizijo razvoja
občine. Zaradi slabe prometne
povezave občina razvojne prednosti
vidi v turizmu, povezovanju z lokalno
skupnostjo in Kozjanskim parkom,
za investicijske projekte pa uspešno
črpa evropska sredstva. Pahor tako
nadaljuje obiske občin, saj takšne
obiske in srečevanje z občani šteje
za svoje najpomembnejše naloge, so
sporočili iz njegovega urada.

Bob leta za učiteljico
Bojano Potočnik

Nick Špoljar Dežjot in Edi Pobega (desno) potrebujeta veliko pomoči in lastne vztrajnosti. Foto Boris Šuligoj

Na sinočnji tradicionalni prireditvi
časnika Večer so za izjavo Bob leta
bralci izbrali grenko misel učiteljice z
OŠ Franja Malgaja v Šentjurju Bojane
Potočnik: »Na začetku svoje učiteljske poti sem učence učila, da lačni
otroci živijo v Afriki, danes pa sedijo v
klopi zraven njih.«

Reciklažni program kartuš z dobrodelno noto
Odpadki Prazne kartuše spadajo med nevarne odpadke
Tiskalnik je eden najpogostejših
spremljevalcev računalnikov.
Tiskanje dokumentov in menjanje kartuš sta običajni opravili,
če ne doma, pa skoraj gotovo v
pisarni. Ko papirja ne potrebujemo več, ga odložimo v zabojnik za papir. Ločevanje takšnih
odpadkov nam ni tuje – težava
pa se pojavi pri odpadkih, za
katere ni prostora na ekoloških
otokih. Eden takih odpadkov so
kartuše.
Ko nam v tiskalniku zmanjka črnila, moramo kartušo oziroma toner
zamenjati. Poznamo kartuše za enkratno uporabo in tiste za ponovno
polnjenje, ki jih lahko polnimo do
sedemkrat, potem pa jih oddamo v
reciklažo. Porabljene kartuše spadajo med nevarne odpadke. Zaradi
snovi, ki jih vsebuje črnilo, so strupene in tako škodljive za zdravje ljudi in naravo.
Kartuše je precej preprosto reciklirati. Pomembno je le, da ne
končajo v smeteh. Kartuša vsebuje 40 odstotkov plastike, iz katere
je sestavljeno ohišje, 40 odstotkov

kovine, iz katere so šobe in vijaki,
preostanek pa so guma, papir, pena
in seveda črnilo oziroma toner. Reciklirati je mogoče kar 97 odstotkov
kartuše. To pomeni, da sestavne
dele lahko spet uporabimo ali pa
jih predelamo v nove izdelke, kot so
pladnji, gumbi, etuiji za očala ter ne
nazadnje nove kartuše. Recikliranje
odsluženih kartuš ima kar nekaj
pozitivnih plati, med katerimi kot
najpomembnejše lahko omenimo
prihranek energije, zmanjšanje za-

strupljanja podtalnice z nevarnimi
snovmi in zmanjšan škodljiv vpliv
na rastlinski in živalski svet.
Praznih kartuš zato ne smemo
odvreči v smeti. Da se izognemo
onesnaževanju okolja, jo lahko oddamo v zbirni center, jo predamo
trgovcu ob nakupu nove ali pa oddamo v trgovino s tehničnim blagom.
V Sloveniji se od leta 2005 v
okviru Društva za pomoč trpečim
in bolnim – Rdeči noski izvaja tudi
projekt zbiranja odpadnih kartuš.

Namenjen je podjetjem, javnim
ustanovam in šolam, ki jim vključitev v reciklažni program ne povzroča nobenega dodatnega dela.
Porabljene kartuše je namesto v
smeti mogoče odlagati v zbirne škatle, ki jih priskrbijo Rdeči noski. Ko
so škatle polne, jih brezplačno prevzamejo. Kartuše gredo po koncu
uporabe v zbiralne škatle, nato pa
v podjetje, ki se ukvarja z reciklažo
kartuš. Poveden je podatek, da se za
izdelavo kartuš iz recikliranih ma-

terialov porabi kar do 80 odstotkov
manj energije.
Projekt združuje zaščito okolja
in skrb za bolne, saj vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za
delovanje društva in obiske klovnov
zdravnikov v bolnišnicah. Tudi Slopak, družba za ravnanje z odpadno
embalažo, z oddajo odsluženih kartuš podpira projekt Recikliranje za
nasmeh in društvo Rdeči noski ter s
tem pripomore k čistejšemu okolju
z dodano humanitarno noto. R. N.

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)

Reciklirati je mogoče kar 97 odstotkov kartuše. Foto dokumentacija Dela

