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Opit treščil v hišo
glavje v življenju.« Kavčičeva se je
že dogovorila, da bodo v obdelavo
dobili njivo, v fundaciji Vincenca
Drakslerja jim bodo izdelali panj ter
se učili čebelarstva. Vmes pa ustvarjali zlasti iz tekstila in papirja, kot so
s prostovoljci in mentorji za včerajšnjo priložnost. »Ljudje k sreči redno darujejo hrano, nekoliko težje
pa zbiramo denar, s katerim bi lahko bolj konkretno zagnali tudi naš
spremljevalni program, a počasi se
nam bo zagotovo odprlo,« je optimistična Kavčičeva, ki razmišlja, da bi z
njihovim medom polnjene kozarce,
punčke in fantke iz cunj ter druge
izdelke, vezane na dogodek ali letni
čas, v prihodnje prodajali kar pod
lastno blagovno znamko in jih ponujali tudi družbeno angažiranim
lokalnim podjetjem za, na primer,
poslovna darila in podobno.

Za motivacijo je,
za več (še) ne

se skrivajo doma, rešujejo pa jih še
starši ali ožja socialna mreža. Res si
želim, da bi se nam pridružili in bi
skupaj odprli novo, bolj srečno po-

Mladi, ne skrivajte se!
»Kar mi za zdaj še ni uspelo, je privabiti k nam mlade, ki so v središču našega društva, te, ki so
v dolgotrajnem in neuspešnem iskanju (nove) službe
izgubili vsakršno upanje in
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Na kratko

izdelki, ki so jih izdelali v društvu za pomoč mladim v stiski

je selitev že na vidiku. Ne glede na to,
da prostorov doslej ni bilo, pa v društvu niso počivali, temveč s prostovoljci – večinoma iz centra Labirint
(dnevnega centra, v katerem se spopadajo s težavami zaradi odvisnosti,
op. p.) – izdelovali zlasti predmete iz
tekstila ter jih prodajali za nakup novih materialov za ustvarjanje.
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»Za zdaj zberemo toliko, da lahko
vsaj malo motiviram naše prostovoljce, brez katerih si delovanje Kali
res težko predstavljam.« Ne le da po
Mercatorju kupce obveščajo, česa
v socialni samopostrežni trgovini
manjka, ampak pomagajo tudi pri
vseh drugih dejavnostih. In tudi včeraj so bili tam, pri stojnici, ali kjerkoli
že je bila potrebna pomoč, čeprav je
Mercator, kot je poudarila Kavčičeva,
poskrbel tako rekoč za vse – termin,
prostor in ozvočenje.
Pozitivno naravnana prireditev, čeprav s precej manj pozitivnim izhodiščem, neperspektivnosti mladih, se
je končala s Kekčevo,
ki pojde in zaseje dobro
voljo pri ljudeh, Kavčičeva pa sklenila, da so obiskovalcem skupaj z otroki in
drugimi nastopajočimi kljub
deževnemu vremenu zagotovo
prinesli sonce, a ne na nebo, marveč v srca.

Dolenjske Toplice – Včeraj zgodaj zjutraj se je v naselju Soteska v občini
Dolenjske Toplice osebno vozilo znamke Audi A3 zaletelo v ograjo in potem
treščilo še v stanovanjsko hišo. Voznik je zaradi prevelike hitrosti in popitega
alkohola (0,65 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka) izgubil oblast nad
vozilom, zapeljal na levo stran vozišča, kjer je z avtom oplazil podporni zid,
trčil v varnostno ograjo in nato silovito treščil še v bližnjo stanovanjsko hišo.
Po trčenju se je vozilo prevrnilo na bok in obstalo na cesti. V avtomobilu so
bile še štiri osebe, po neuradnih podatkih so vsi domačini. Lažje so bili poškodovani potniki, stari 26, 23 in 49 let, 55-letnik pa se je v prometni nesreči
hudo telesno poškodoval. Reševalci so štiri osebe odpeljali na zdravljenje v
novomeško bolnišnico, eno osebo so morali iz vozila rešiti gasilci. Škoda na
objektih in avtomobilu po neuradnih podatkih znaša 5000 evrov. Policisti so
povzročitelju nesreče odvzeli prostost in ga pridržali. Hkrati pa še vedno ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. B. R.

V bližini Mokronoga se je treslo
Ljubljana – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj
ob 10.20 zaznali šibek potresni sunek. Žarišče potresa je bilo 48 kilometrov
vzhodno od Ljubljane, v bližini Mokronoga, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje, ocenjena magnituda je bila 1,4,
tako da intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres so čutili posamezni prebivalci
Mokronoga in okolice. STA

Poplave zahtevale več življenj
Honiara – Salomonovo otočje se zadnje dni spopada s poplavami, v katerih
je doslej življenje izgubilo najmanj 16 ljudi, 40 pa jih pogrešajo, med njimi
večina otrok. 49.000 ljudi je v poplavah ostalo brez domov, oblast pa se
boji, da bi lahko zaradi pomanjkanja čiste vode in slabih higienskih razmer
izbruhnila mrzlica denga. Poplave so se začele v četrtek, ko je po močni
tropski nevihti reka Matanikau nenadoma prestopila bregove in povsem
presenetila tamkajšnje prebivalce, ki takšne katastrofe niso pričakovali. Voda
je popolnoma uničila kraje neposredno ob reki, odrezala pa je tudi številne
ceste skozi prestolnico Honiara ter glavna mostova čez Matanikau. STA
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Pot steklenice od odpadka do novega izdelka
Sklenimo krog recikliranja Steklo lahko vedno znova uporabimo, saj med reciklažo ne izgubi kakovosti
Ko neki izdelek recikliramo in
ga potem uporabimo kot nov
izdelek, sklenemo krog recikliranja. Ker je steklo mogoče
stoodstotno reciklirati, ga lahko
vedno znova uporabimo, pri
čemer snov ni nič manj kakovostna. Proces pridobivanja novega stekla iz starega je tudi zelo
učinkovit, saj pri tem skoraj ni
odpadkov ali neželenih stranskih produktov. Z ločenim zbiranjem odpadkov omogočimo
reciklažo in tako privarčujemo
energijo, prihranimo surovine,
zmanjšamo onesnaženje zraka,
na odlagališčih pa pristane manj
odpadkov.
Prva faza, s katero sploh omogočimo
nadaljnjo predelavo stekla, se začne
že v naših gospodinjstvih, kjer odpadke ločeno zbiramo in jih nato
pravilno odvržemo na ekološkem
otoku v zabojnik za steklo ali v zbirnem centru. 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.
Zaradi vsebnosti različnih elementov in snovi je treba ločeno zbirati
okensko, avtomobilsko in drugo
ravno steklo, ogledala, kristalno in
ekransko steklo, stekla svetil, pleksi
steklo, karbonsko steklo, laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo ter

keramiko. Prav je, da že na začetku
v zabojnik za steklo odvržemo samo
stekleno embalažo, vse preostale
vrste stekla pa odnesemo v najbližji
zbirni center.
Ločeno zbrano steklo nato odpeljejo v predelavo, kjer ga najprej prenesejo v lijak; od tam pade na tekoči

trak, ki steklo prenese v višje ležeča
nadstropja. Med črepinjami je po navadi veliko smeti. Večje smeti, kot so
leseni deli, žice in plastični pokrovi,
izločijo že na tekočem traku. Pri tem
plastika ni tako pomembna. Večja težava je keramika, saj se v talini ne razpusti. Če se v steklu pojavijo kamenčki, ti povzročijo napetosti in praske, in
steklo se lahko zlomi. Tudi aluminij
morajo izločiti, ker v talini tvori kamenčke silicija, ki v steklenicah povzročijo razpoke, saj sta steklo in silicij
pri segrevanju različno raztegljiva.
Ko iz stekla izločijo smeti in druge
nečiste snovi, ga zmeljejo na koščke
in z magnetom izločijo še zadnje ko-

vine. S sesanjem izpod sita odstranijo še poslednje delce papirja, plastike
in lahkih kovin. Kljub vsem postopkom pa nekaj kovin ostane v steklu.
Te potem v jašku izločijo detektorji
kovin. Črepinje so zdaj dovolj čiste,
da jih lahko začnejo taliti. Dobljeno
talino nato ulijejo v kalupe različnih
oblik, kot so steklenice ali kozarci za
vlaganje. Ko se ohladijo, so pripravljeni na transport do polnilnic.
Steklenica, ki smo jo pravilno odvrgli v zabojnik za steklo, tako postane nov izdelek, s čimer prihranimo
izpuste CO2 in porabimo kar tretjino
manj energije kot za izdelavo stekla
iz rude. J. Z. G.

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)

Iz kozarcev za vlaganje po reciklaži spet lahko izdelajo nove kozarce za
vlaganje – če jih seveda pravilno odložimo med steklo, pokrove pa oddamo
v zabojnik za embalažo. Foto Shutterstock

