14.december 2009, Dnevnik
Vrabček upanja za invalidno mladino
Fundacija Vrabček upanja, ki jo je aprila letos ustanovila novogoriška družba Contall, zbira sredstva
za gradnjo novega paviljona v bolnišničnem oddelku za invalidno mladino v Stari Gori. Doslej so
zbrali več kot 9000 evrov, k sodelovanju pa so povabili tudi druga podjetja in organizacije na
Goriškem. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali oddelku za invalidno mladino šempetrske bolnišnice.
Investicija, za katero že pripravljajo dokumentacijo, naj bi stala okoli 800.000 evrov.
Dnevnik, 8.12.2010
Robičev dres za otroke v Stari Gori
Jani Alič
Kromberk - Polnih 58 let se v oddelku za invalidno mladino v Stari Gori pri Novi Gorici zdravijo in
rehabilitirajo otroci z različnimi razvojnimi motnjami, ki prihajajo iz vseh krajev Slovenije. Zadnja
leta so v dejavnost oddelka vključili tudi oskrbo mladostnikov po poškodbah glave v prometnih
nesrečah in odraslih nevroloških bolnikov po možganski kapi ali s podobnimi stanji, ki nujno
potrebujejo rehabilitacijo pred odpustom iz bolnišnice.
Zaposleni v Stari Gori svoje poslanstvo opravljajo v prenatrpanih in montažnih paviljonih. Gradnja
sodobnega rehabilitacijskega centra je velika želja vodstva oddelka in vodstva splošne bolnišnice dr.
Franca Derganca, v okviru katere Stara Gora deluje. Naložba je ocenjena na 800.000 evrov.
Fundacija Vrabček upanja, ki zbira sredstva za nakup opreme in pripomočkov za bolnišnico v Stari
Gori, naj bi pripomogla tudi h gradnji centra. »Z akcijami zbiranja sredstev smo začeli decembra
2009. Vrabček potuje med podjetji in drugimi institucijami v gospodarstvu. Donatorjem smo glede
na višino sredstev namenili bronastega, srebrnega ali zlatega vrabčka. Doslej smo zbrali 42.000
evrov,« je povedala predsednica fundacije Darja Peršolja.
Najbolj odmevna je bila licitacija kolesarskega dresa ultramaratonskega kolesarja in ambasadorja
fundacije Jureta Robiča, v katerem je petič zmagal na kolesarjenju RAAM prek Amerike. Zanj je
podjetje Unika TTI iz Postojne odštelo 1200 evrov. Ob prevzemu dresa je direktor podjetja Simon
Premrl povedal, da so dres poklonili fundaciji Vrabček upanja, saj gre za plemenito organizacijo,
kot je bil plemenit tudi pokojni Jure Robič.
Da pa bo lik Jureta Robiča živel tudi naprej, so najbližji sodelavci in spremljevalci tega
ekstremnega športnika ustanovili Fundacijo Jureta Robiča, ki bo z izkupičkom od prodaje športne
opreme pomagala mladim ekstremnim športnikom. »Želimo, da Jure ostane med nami. Morda
bomo dobili še kakšnega športnika, ki se bo čez leta spoprijel s kolesarjenjem prek Amerike. Naša
pomoč bo prvenstveno namenjena vrhunskim športnikom, nikakor pa ne bomo pozabili tudi na
humanitarne akcije,« je dodal Planinšek.
Sredstva za Staro Goro zbira fundacija tudi z SMS-donacijami (na številko 1919 s ključno besedo
vrabcek), likovna pedagoginja iz Vrtojbe Katjuša Rabzelj pa je od vsake prodane novoletne
voščilnice namenila evro za Staro Goro.
Naj vrabček poleti in prinese kanček upanja otrokom, ki so odvisni od naše in vaše pomoči,« je pred
nogometno tekmo, katere častni pokrovitelj (in vratar) je bil predsednik vlade Borut Pahor, zbrane
nagovorila Gabrijela Kodele, predstavnica Fundacije Vrabček s Stare Gore. Zbrana sredstva od
vstopnine in donacij (zbrali naj bi 30.000 evrov) bodo namenili nakupu opreme in pripomočkov za
oddelek invalidne mladine na Stari Gori pri Novi Gorici. »Naša velika želja in cilj pa sta predvsem
izpeljava naložbe v nov objekt, ki bi nadomestil prenatrpane in dotrajane montažne paviljone.«
podpis pod sliko
Matjaž Planinšek (desno) je Robičev dres predal direktorju podjetja Unika TTI Simonu Premrlu, ki

pa je trofejo podaril fundaciji Vrabček upanja.
17.julija 2010, Dnevnik
V Biljah na nogometni tekmi zmagala humanost
Bilje - Na dobrodelni nogometni tekmi, ki sta jo v Biljah v spodnji Vipavski dolini pripravila
tamkajšnje športno društvo, ki deluje od leta 1946, in nogometna šola slovenskih reprezentantov
Valterja Birse in Tima Matavža, je zmagala humanost.
»Naj vrabček poleti in prinese kanček upanja otrokom, ki so odvisni od naše in vaše pomoči,« je
pred nogometno tekmo, katere častni pokrovitelj (in vratar) je bil predsednik vlade Borut Pahor,
zbrane nagovorila Gabrijela Kodele, predstavnica Fundacije Vrabček s Stare Gore. Zbrana sredstva
od vstopnine in donacij (zbrali naj bi 30.000 evrov) bodo namenili nakupu opreme in pripomočkov
za oddelek invalidne mladine na Stari Gori pri Novi Gorici. »Naša velika želja in cilj pa sta
predvsem izpeljava naložbe v nov objekt, ki bi nadomestil prenatrpane in dotrajane montažne
paviljone.«
Pred okoli 1500 gledalci in na več kot 30 stopinjah v senci smo na nogometni zelenici videli znane
športnike (Mitja Košir, Bernard Vajdič, Iztok Čop), ministra Patricka Vlačiča in predsednika
državnega sveta Tomaža Kavčiča, selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka,
župana občin Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica, Dragana Valenčiča in Zlatka Martina
Marušiča, glasbenike in novinarje. »Spet sem našel čas za ukvarjanje s športom. Fizično sem dobro
pripravljen,« je dejal predsednik vlade, ki je v prvem polčasu prejel kar tri zadetke v dresu Stare
Gore. V drugem delu je branil za moštvo Zveze prijateljev mladine.
Jani Alič
8.julij 2010, Dnevnik
Jure Robič, ambasador fundacije Vrabček upanja
Fundacija Vrabček upanja je podpisala dogovor z ekstremnim kolesarjem Juretom Robičem, da bo
postal ambasador fundacije. Cilj fundacije Vrabček upanja je zbiranje sredstev, ki bi pripomogli k
hitrejši izvedbi investicije v nov objekt oziroma v sodoben rehabilitacijski center za invalidno
mladino v Stari Gori. Ta bi nadomestil sedanje prenatrpane in dotrajane montažne paviljone za
invalidne otroke. Do zdaj so zbrali okrog 11.000 evrov.
5.december 2010, Dnevnik
Naša mlada in prikupna sodelavka Sabina je imela v živahnem hangarju takoj po dražbi prav
posebno nalogo. Zaslišati velikega bossa Iva Boscarola. Verjemite, ni bilo lahko. Saj je prav vsak,
ali bolje, prav vsaka hotela poklepetati s prvim slovenskim direktorjem, ki se je za plemenit namen
slekel do golega. V tej državi imamo žal drugačne izkušnje, ko veliki šefi plenijo svoje delavce do
golega. Ob Sabinini vztrajnosti pa je vendarle nastal tale intervju, ki ga objavljamo v celoti.Gospod
Boscarol, znani ste, da sovražite kravate. Ste bili večkrat goli pred fotoaparatom kot pa s kravato
okoli vratu?»S kravato sem bil dvakrat v življenju, prvič na maturantskem plesu in drugič na kosilu
z angleško kraljico, gol pred kamero pa vsaj enkrat.«Se vam je bilo težko sleči pred sodelavci?»So
mi dali kar pogoj, so mi rekli, tudi ti si vizionar in sploh nisem imel izbire. So pa nekateri za
slikanje vedeli že prej in so se temeljito pripravljali, fitnesi in diete, pa te stvari. Še dobro, da
imamo dobre fotoshoperiste.«Vaše podjetje vsako leto nameni kar precej sredstev v dobrodelne
namene, morda še kako drugače pomagate?»Z dobrodelnimi akcijami radi pomagamo tistim, ki se
ne morejo postaviti sami zase. Pipistrel zato sodeluje s fundacijo Vrabček upanja, ki zbira sredstva
za rehabilitacijski center za invalidno mladino na Stari Gori. Tudi okolju vračamo kar nam nudi,

zato proizvajamo ekološko neoporečna električna letala, katere energijo pridobivamo s pomočjo
sonca.«Ste bili kaj sramežljivi pri slikanju?»Ne, bolj smo imeli težave z deli letala, kateri del telesa
naj bi bil pokrit. Saj je bilo treba nekatere pomembne dele pokriti.«Katere?»No, ja, ve se katere.
Vitalne!«Menda ste se tudi sami ukvarjali s fotografijo?»Ja, res. V mladih letih sem bil kar dober
fotograf.«Tomaž Domicelj trdi, da bi v 70. letih lahko imeli razstavo ženskih aktov.»S Tomažem res
že zelo dolgo sodelujeva, ampak z njim je pač tako, da včasih preveč ve.«Pa ste imeli razstavo?»Ne.
Z akti ne.«Pa jo boste imeli?»Ne!«Pa če vam bi jaz pozirala?»Vas bom priporočil Robertu. Že nekaj
razmišlja, da bi prihodnje leto izdali koledar z našimi damami.«Je že tako, da pipistrelovci nikoli ne
odnehajo.
Sabina Mali

4.julij 2011, Dnevnik
Nogometaši, lipicanci in Borut Pahor
Valter Birsa in Tim Matavž sta v Biljah pri Novi Gorici organizirala dobrodelni nogometni
spektakel – Tekme so se udeležili številni znani Slovenci, med njimi tudi predsednik vlade
Bilje - Vas Bilje na zahodnem delu Vipavske doline šteje le 1186 prebivalcev, a ima nogometno
društvo s 65-letno tradicijo, v katerem sta svojo nogometno pot začela tudi reprezentanta Valter
Birsa in Tim Matavž. Ravno mednarodno uspešna nogometaša sta pobudnika dobrodelnega
športnega dogodka, ki je potekal minuli petek že drugič na igrišču v Biljah. »Upam, da bo prireditev
postala tradicionalna,« je pred začetkom tekme dejal Matavž, Birsa pa je poudaril, da je vesel, da se
je vabilu odzvalo toliko znanih in medijsko izpostavljenih posameznikov. Tako je v Biljah že drugič
nastopil premier Borut Pahor, ki mu je stal ob strani prometni minister Patrick Vlačič, na zelenici so
bili profesionalci (ob obeh organizatorjih) Bojan Jokić, Matej Mavrič ter Jasmin in Samir
Handanović (slednji tokrat v vlogi napadalca), rokometaši Vid Kavtičnik, &#x00A0Aleš
Pajovič&#x00A0 in&#x00A0 David Špiler, veslač Jani Klemenčič, nekdanji smučarski as Jure
Košir in mnogi drugi znani obrazi. Namen prireditve je bil ob druženju, zabavi in promociji
nogometa predvsem zbiranje sredstev za humanitarni organizaciji Vrabček upanja in Zavod LU.
»Zvezdniška« zasedba na igrišču je pritegnila dvakrat več gledalcev, kot je prebivalcev vasi –
organizatorji so jih našteli 2500. Osrednji dogodek je bila kajpak nogometna tekma, v kateri so
»zeleni« (Zavod LU), ki jih je vodil Matavž, na koncu premagali »bele« Valterja Birse (Fundacija
Vrabček Upanja) z rezultatom 8:7. Velja omeniti, da je predsednik vlade ob polčasu zamenjal
moštvo, in četudi je ta večino tekme nastopal v vlogi vratarja, je ob koncu zabil zmagoviti gol za
»zelene«. Že pred začetkom je premier domačemu klubu izročil uokvirjen dres Cristiana Ronalda iz
lige prvakov s podpisi Realovih nogometašev. Gledalci so sicer lahko uživali tudi v nastopu
lipicancev iz Kobilarne Lipica, zvečer je sledil koncert. Žal je ravno med nastopom skupine Mi2
nevihta pregnala večino obiskovalcev, vendar dež ni skazil sprejema ob okrogli obletnici biljskega
nogometnega društva, ki je k sreči potekal pod streho.
Seveda so bili prireditelji in udeleženci najbolj veseli spodbudnega izkupička, namenjenega
Fundaciji Vrabček upanja, ki je bila ustanovljena z namenom pomagati pri gradnji sodobnega
rehabilitacijskega centra za invalidno mladino na Stari Gori ter Zavodu LU, ki si prizadeva za
promocijo strpnosti, povezanosti in socialne vključenosti. Končna vsota zbranih sredstev bo znana
prihodnji teden, lani pa so na prireditvi zbrali 30.000 evrov.
Predsednik vlade je ob polčasu zamenjal moštvo, in četudi je večino tekme nastopal v vlogi
vratarja, je ob koncu zabil zmagoviti gol za »zelene«.
Andreja Židanik

