
HVALA KER POMAGATE ZBIRATI POKROVČKE 
V Športno humanitarnem društvu Never Give Up tudi letos zbiramo pokrovčke. Tudi vi jih lahko 

zbirate in oddate na zbirnih mestih kot je to tukaj. Doma ali v službi si pripravite majhno vrečko ali 

škatlo za pokrovčke in vanjo mecite vse vrste pokrovčkov, ki jih najdete na plastenkah in drugih 

embalažah. V letu 2015 smo skupaj zbrali več kot 75 ton pokrovčkov. Že kar veliko nas zbira 

pokrovčke, ampak smo mnenja, da gre še vedno preveč pokrovčkov v nič. In ne pozabite povedati še 

svojim prijateljem, sodelavcem ali družinskim članom. Hvala, ker boste dodali svoj kamenček v 

mozaik. Predvsem bo hvaležna Najda, za katero zbiramo pokrovčke na tem zbirnem mestu. 

NAJDA 

Rojena sem 26.05.2010. Pred kratkim so mi diagnosticirali 

Bohring-Opitz syndrom, ki je na svetu zelo redek, poleg tega 

pa še cerebralno paralizo. Že od samega rojstva se ne 

razvijam kot je potrebno, ampak vseeno sem borka in sem 

mnenja, da bom nekoč hodila. Za to pa potrebujem dodatne 

terapije in pripomočke, ki pa so zelo dragi. Za en mesec 

terapij potrebujem cca. 6 ton pokrovčkov. Oči, mami in njuni 

prijatelji jih pridno zbirata, z vašo pomočjo pa jih bo še več. 

Hvala, ker imate veliko srce in boste pomagali. 

KAJ SPADA MED POKROVČKE, KI JIH LAHKO ZBIRAMO? 

Zbiramo plastične pokrovčke vseh plastenk, sokov, vode, 

tekočih jogurtov, mleka, čokoladnih namazov, olja, kisa, 

tekočih pralnih praškov, čistil, mehčalcev, šamponov,… Vsi 

pokrovčki, ki imajo oznako za reciklažo, PP in PE. Velikokrat pa se pojavi tudi oznaka PS – polistiren, ki 

pa ga na žalost ni mogoče reciklirati . Poleg teh pokrovčkov ne zbirajte na tem mestu kovinski, 

plutastih in ostalih pokrovčkov. Če je le možno, vas prosimo, da zbrane pokrovčke predhodno 

nekoliko sperete, ter s tem zmanjšate neprijetne vonjave na zbirnih mestih, ki se pojavijo z razkrojem 

ostankov hrane. 

KAJ NAREDIMO S POKROVČKI? 

Zbrane pokrovčke prostovoljci društva Never Give Up vsake toliko časa poberemo in jih odpeljemo na 

regionalna zbirna mesta, od tam pa naprej do podjetja MPI Mežica, ki te pokrovčke odkupuje. Za 

vsako tono zbranih pokrovčkov prejmemo 260€. Ves zbrani denar podjetje nakaže direktno na TRR, ki 

je odprt za ta namen. 

KAKO LAHKO ŠE POMAGATE? 

Še enkrat hvala, ker zbirate pokrovčke. Smo mnenja, da je to najmanj, kar lahko posameznik naredi 

za druge in okolje. Poleg tega pa v društvu Never Give Up potrebujemo tudi ljudi, ki so na vsake toliko 

časa pripravljeni ponuditi roki ali svoj avto za prevoz pokrovčkov iz ene lokacije na drugo. Namreč 

največji strošek in zalogaj je prevoz pokrovčkov na zbirna mesta in kasneje v Črno na Koroškem. Naš 

cilj je, da pokrovčke spravimo do Črne na Koroškem brezplačno. To pa nam uspeva z vašo pomočjo. 

Če ste pripravljeni pomagati v svojem okolju, nas lahko kontaktirate: Po telefonu – 070 722 779        

ali mailu – anika@nevergiveup.si                                          VSAK ZAMAŠEK ŠTEJE! 

mailto:anika@nevergiveup.si

