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Za dobre konje, zajce, pse in moške ni ovir
Grand prix za konec Konjeniška prireditev pripeljala veliko visokih gostov in vrhunskih športnikov
Celje – Z današnjim dnem se
končuje konjeniškemu športu
namenjen konec tedna.
Center konjeniškega športa Celje je v petek pripravil
Pokal narodov, danes pa se
bodo spoprijeli še posamezni
jahači. Za obiskovalce, ki jih
je bilo do zdaj več, kot so
pričakovali, bodo tudi danes pripravili šov program, v
katerem ovire preskakujejo
zajci, psi in moški.

zagotovo današnje tekmovanje
grand prix, ki se bo začelo ob 15.
uri. Tekmovali bodo posamezniki,
ki se bodo borili tudi za uvrstitev
na svetovno in evropsko prvenstvo,
točke bodo štele še za svetovni pokal. Tomaž Laufer si je nastop na
letošnjem svetovnem prvenstvu
v Normandiji prijahal že na petkovem Pokalu narodov, preostali
Slovenci bodo imeli danes še eno
priložnost.

Špela Kuralt

V celjskem centru konjeniškega
športa so zelo zadovoljni s tekmovanji, ki so jih izpeljali do zdaj. Pozitivno presenečeni so bili tudi nad
številom obiskovalcev, saj sta bili
obe tribuni povsem polni. To jih veseli predvsem zato, ker si želijo, da
bi konjeniški šport pa tudi rekreativno ukvarjanje s konji postala pri
nas bolj prepoznavna.
Seveda pa so s tem, ko so tekmovanje organizirali v Sloveniji,
pomagali domačim tekmovalcem.
»Pozna se prednost domačega terena, zato smo veseli, da smo organizirali Pokal narodov pri nas in da
smo imeli člansko reprezentanco,«
je povedal eden od organizatorjev
Hugo Bosio mlajši.
Najbolj izkušen jahač v slovenski reprezentanci Robert Bombek,
ki je nastopil s kobilo Colmino, je
povedal, da je za Slovenijo izjemnega pomena, da smo organizirali Po-

Obiskovalci bodo še danes lahko
občudovali plemenite živali pri
preskakovanju ovir na enem pomembnejših tekmovanj v tem športu. Že od četrtka je v Celju zbranih
več kot 80 tekmovalcev z okoli 200
konji iz 17 držav, tekmujejo pa na
različnih tekmovanjih v različnih
kategorijah.
V petek so na najprestižnejšem
mednarodnem tekmovanju v preskakovanju ovir s konji za nacionalne ekipe slavili Luksemburžani,
slovenska ekipa je bila osma. Včeraj
je bilo tekmovanje Gold Tour, zmagal je Avstrijec Thomas Frühmann
s konjem The Sixth Sense. Naš najboljši tekmovalec Tomaž Laufer se
je s Heart Stealerjem uvrstil na 14.
mesto.
Eden od vrhuncev tega konjeniškega konca tedna v Celju bo

Za večjo
prepoznavnost

kal narodov, ki je vrhunec ekipnega
tekmovanja. »Družina Bosio je fantastično opravila nalogo. Kakovost
tekmovalcev je zelo visoka. Upam,
da bo Pokal narodov odslej tradicionalno v Sloveniji,« je še dejal
Bombek.
Tudi danes bodo obiskovalci
lahko navijali za slovenske jahače, vendar še ne vedo, na katerih
konjih bodo jahali, saj so imeli v
slovenskem taboru v zadnjih dneh
nekaj manjših poškodb.
Tudi za takšne primere so morali v Celju poskrbeti, tako da sta
tam ves čas dežurni veterinar in
kovač.

Družabni dogodek
V središču pozornosti so na konjeniškem tekmovanju seveda konji.
Kljub temu pa so takšni dogodki
lahko priložnost še za druga srečanja. V petek so tako organizatorji
pripravili sprejem za 170 gostov,
med katerimi so bili veleposlaniki,
nekdanji in sedanji ministri, predsedniki uprav in gospodarstveniki.
»Tovrstno poslovno povezovanje
ima dolgoročne učinke. Goste povabimo sem, kjer se lahko srečajo
z gospodarstveniki iz naše regije
in preostale Slovenije,« je razložil
Bosio.

Družijo pa se tudi drugi obiskovalci. Še posebno najmlajši so in še
bodo prišli na svoj račun, saj lahko
v spremstvu jezdijo konja, odprto je
tudi minisejmišče, kjer med drugim
prodajajo podkvice sreče, domače
izdelke, opremo za konje in male
živali. Že v petek je navdušil šov
program, ki ga bodo ponovili danes
ob 13. uri. Če ste mislili, da čez ovire
skačejo le konji, ste se zelo zmotili.
Zajci in psi se prav tako znajdejo, še
posebno navdušujoča je ekipa treh
mladeničev. Horseman Team se tokrat prvič predstavlja v Sloveniji,
fantje pa preskakujejo do 185 centimetrov visoke ovire.

Za slovenske jahače boste lahko navijali še danes. Fotografiji Jože Suhadolnik

Zajci niso le hitri, so tudi poskočni.

Tudi kuverte z okenci reciklirajo
Vprašanje pri ločevanju Kam s papirjem za nalepke in pisemskimi ovojnicami
Doma se večkrat znajdemo v
položaju, ko podvomimo, v
kateri zabojnik spada kakšen odpadek. Pogosto se
sprašujemo, kam s papirjem
za nalepke in pisemskimi
ovojnicami.
Nalepke, ki jih ponavadi uporabljamo v pisarni za vodenje razne dokumentacije ali pa v kuhinji za označevanje živil, so tako kot razne sličice,
ki jih zbirajo otroci, nalepljene na
papir, ki ni navaden papir.
Gre za posebno vrsto papirja – za
silikoniziran papir, ki zaradi svojih lastnosti v procesu reciklaže ne
spada med papir. Podlaga nalepk
pravilno spada v zabojnik za mešane
odpadke.

Ker silikoniziran papir ni primeren za reciklažo, poskušajo proizvajalci z zmanjševanjem teže oziroma
gramature papirja zmanjševati količino odpadkov. Poleg silikoniziranega papirja pa se vsak dan srečujemo
še z eno vrsto papirja, ki prav tako
ne spada v zabojnik za papir. Gre za
povoščen peki papir, ki ga uporabljamo pri peki, da se živila ne sprimejo.
Tudi ta spada v zabojnik za mešane
odpadke.
Pomembno se je zavedati, da v
zabojnik za papir ravno tako ne spadata papir ali karton, ki sta umazana,
navlažena ali prepojena z živili. Enako je s kopirnim papirjem, tapetami
in celofanom. Tudi ti odpadki spadajo med mešane.
Nasprotno pa pisemske ovojnice spadajo v zabojnik za papir. Tudi

tiste, ki niso povsem iz papirja in
imajo prozorno okence. Čeprav je to
okence iz umetne mase, spada tako
kot navadna ovojnica v zabojnik za
papir. Tja pravilno odvržemo tudi
vso kartonsko embalažo in lepenko,
časopise, revije, zvezke in knjige, kataloge, papirnate nakupovalne vrečke, ovojni in pisarniški papir. Pri tem
je pomembno, da kartonske škatle
zložimo in z njih odstranimo lepilne
trakove.
Pozorni pa bodimo pri oblazinjenih pisemskih kuvertah. Te ne spadajo med papir. Predstavljajo sestavljeno embalažo, katere zunanji del
je sestavljen iz papirja, notranji pa iz
plastike. Tako oblazinjene pisemske
kuverte spadajo v zabojnik za embalažo.
R. N.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Delo v sodelovanju s Slopakom in finančno podporo mehanizma
Life evropske komisije avtorsko avtonomno ozavešča bralce
o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in varovanja okolja.
Cilj triletnega projekta Life je pojasniti, zakaj ločevanje odpadkov
in njihovo recikliranje in predelava varujejo našo naravo, ter spodbuditi
bralce, da začnejo ločevati vse vrste odpadkov. Odpadno embalažo,
papir in steklo, biorazgradljive odpadke, izrabljene elektronske
in električne naprave in baterije. Posebna skrb bo namenjena ozaveščanju
bralcev o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili, fitofarmacevtskimi
sredstvi in gumami.
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo z veseljem
odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov n
nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja).

