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Lian je pravi borec
"Lian is champion!" (Lian je prvak!) S temi besedami je terapevtka dr. Svetlana Masgutova iz ZDA
označila malega Liana, ki je po terapijah na oni strani velike luže pokazal velik napredek. Starša Amra
in Amir sta hvaležna vsem, ki so družini pomagali.
Urša Peternel
Družina Alilov – Lalić se je
prejšnji teden vrnila iz ZDA,
kjer so s sinčkom Lianom
opravili osemdnevno terapijo pri dr. Svetlani Masgutovi, strokovnjakinji za nevro-senzo-motorično metodo, ki temelji na taktilni
integraciji in integraciji
refleksov. Kot je po vrnitvi
povedala mamica Amra
Lalić, so z napredkom, ki ga
je Lian pokazal na terapijah,
zelo zadovoljni. "Napredek
je viden pri tem, da zdaj lahko naredi nekatere stvari, ki
jih prej ni mogel, denimo
dvigne glavo in ves trup, stopi na cela stopala, ima zravnan prsni koš in hrbtenico,
prej zaprto oko ima zdaj
odprto ...," pripoveduje
mamica in dodaja: "V osmih
dneh terapij je pokazal tak
napredek kot nekateri drugi

Mamica Amra, očka Amir, bratec Alin in mali Lian (utrujen
po terapijah spi v vozičku) s terapevtko dr. Svetlano
Masgutovo
otroci v pol leta, nam je
povedala dr. Masgutova.
Zato ga je imenovala kar
'champion', prvak ..." To je
Lian dokazal tudi s tem, da

je zdržal osem dni napornih
terapij, ki so vsak dan trajale
kar po šest ur. "Bilo je naporno, a je bilo vredno. A treba
je delati, delali bomo še na

Nov pravilnik za večjo
varnost kurilnih naprav
Konec novembra 2013 je bil sprejet nov Pravilnik o
zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki tudi za uporabnike t. i. malih kurilnih naprav (pretežno so v gospodinjstvih) določa višje kriterije varnosti pri uporabi kurilnih naprav, nameščenih v bivalnih prostorih. Pravilnik
posebej določa zahteve za vgradnjo novih kurilnih
naprav in menjavo obstoječih ter predpisuje zahteve pri
izvedbah sprememb na napravah (npr. pri menjavi dimnika, veznega elementa itd.) in na stavbah (menjava
oken, vgradnja ventilatorjev ...) oziroma pri rekonstrukcijah stavb.

Redno izvajanje dimnikarskih storitev

V bivalne prostore na novo le kurilne
naprave, ki delujejo neodvisno od
zraka v prostoru

Predhodno mnenje dimnikarske službe

Po novem bo v bivalne prostore, če kurite na olje ali plin,
možno vgrajevati le kurilne naprave, ki delujejo neodvisno od zraka v prostoru. To pomeni, da je zrak preko
kanala/zračnika doveden neposredno v kurišče. Edina
izjema so kurilne naprave na trdno gorivo, za katere je
pogojno dopustno urediti zajem zraka iz prostora. Če se
odločite za vgradnjo takšne kurilne naprave v bivalni
prostor, morate v prostor obvezno namestiti javljalnik
CO (ogljikovega monoksida). Če pa kurilno napravo na
trdno gorivo, odvisno od zraka v prostoru, v bivalnem
prostoru že imate, ste obvezani javljalnik CO namestiti
najkasneje do januarja 2017. Za pravilno delovanje javljalnikov CO je ključnega pomena, da so nameščeni oz.
vgrajeni v skladu s pravili proizvajalca ter da so tudi
ustrezno vzdrževani. Le pravilno nameščen in vzdrževan javljalnik bo lahko opravil svojo nalogo. Pomembno
se je zavedati, da javljalnik CO na nevarnost ogljikovega
monoksida le opozarja in s tem, upajmo, morebiti prepreči najhujše. Noben javljalnik pa prisotnosti CO niti ne
preprečuje niti ne odpravlja. Ne pozabimo, da je najbolj
pomembno zagotoviti, da do uhajanja CO v prostor
sploh ne pride. Če je sistem pravilno projektiran, če so
kurilne, dimovodne ter prezračevalne naprave ustrezno
vgrajene in vzdrževane ter če jih pravilno uporabljamo,
je možnost za prisotnost CO izredno majhna. Zato je
ključnega pomena, da uporabniki kurilnih naprav o
posegih v stanovanju, ki spreminjajo tlačne pogoje
(vgradnja zrakotesnih oken, odstranitev rež, vgradnja
ventilatorjev, kuhinjskih nap, sušilnih strojev …) obvezno obvestite dimnikarsko službo.

Za vašo varnost in varnost vaše okolice je ključnega
pomena redno izvajanje dimnikarskih storitev. Redni
pregledi, čiščenje, meritve emisij ter učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti so najboljše jamstvo za varno
uporabo vaše kurilne naprave. Redno izvedene dimnikarske storitve pa nas vse varujejo tudi pred dimniškimi
požari, pred izhajanjem drugih nevarnih snovi, pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in manj onesnaženemu okolju.

Če se odločate za vnovični zagon stare kurilne naprave
ali priključitev oziroma vgradnjo nove peči na obstoječo
dimovodno napravo, vam svetujemo, da si pred tem
pridobite predhodno mnenje dimnikarske službe. Zaradi napačne odločitve pri nakupu kurilne naprave se
lahko zgodi kar veliko napak, zato vam pravilna izbira
kurilne naprave lahko prihrani veliko stroškov in neprijetnosti. S predhodnim mnenjem uporabniki dobite
tudi informacijo, ali je obstoječa dimovodna naprava
primerna za priključitev zaželene kurilne naprave. Stare
in dotrajane dimovodne naprave je v posameznih primerih potrebno obnoviti, prav tako pa je potrebno
upoštevati tudi, da nove kurilne naprave (novejša tehnologija) zahtevajo drugačne dimovodne naprave.
Vgradnjo kurilne naprave naj izvede pooblaščeno podjetje, ki izda/predloži tudi potrebna dokazila.

Ustreznost dimovodne naprave
Ob vgradnji kurilne naprave je potrebno zagotoviti in
izkazati, da dimovodna naprava z vidika termodinamike
ustreza kurilni napravi. V ta namen je potrebno izvesti
izračun ustreznosti po standardu SIST EN 13384. Izračun
ustreznosti je dokazilo, da sta kurilna in dimovodna
naprava med seboj kompatibilni in da bosta kot celota
ustrezno delovali. Ustrezno dimenzionirana dimovodna
naprava je eden izmed pogojev za pravilno, učinkovito
in varno delovanje kurilne naprave. Predpogoj za uspešno in ustrezno preverjanje pa je certificirana kurilna
naprava, ki ima znane karakteristike. Informacije v zvezi
z izračunom dimovodne naprave lahko dobite tudi na
našem podjetju.

Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o., je pooblaščeni izvajalec dimnikarskih storitev
za deset gorenjskih občin: Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranjska Gora,
Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Naklo, Preddvor

prej, še ta mesec nadaljujemo terapije v Zagrebu, smo
tudi na čakalni listi za terapije na Poljskem," pravi mamica Amra, ki se je skupaj z
Lianovim očkom Amirjem v
ZDA naučila tehnik, s katerimi lahko tudi sama pomagata sinčku, ki se je rodil z redko prirojeno motnjo, imenovano agenezija korpus kalozuma. Zaradi motnje v njegovih mo
žganih ni dovolj
snovi, ki povezujejo levo in
desno polovico možganov
oziroma med njima prenaša
motorne, čutne in miselne
informacije. Danes dveinpolletni Lian ima tudi okvarjene
vidne poti in vidni živec,
rojen je brez enega očesa,
drugega ima manjšega, ima
tudi izrazito hipotonijo, slabšo mišično aktivnost in epilepsijo. Kljub takšni diagnozi pa starša ostajata optimistična. "Ostajam optimistka

Mali Lian na terapiji v ZDA: osem dni, vsak dan po šest ur
terapij / Foto: Facebook
in verjamem, da bo Lian
nekega dne shodil. Vsak dan
nas preseneti s čim novim in
rabi samo čas," pravi mamica Amra, ki se skupaj s partnerjem Amirom iskreno
zahvaljuje vsem, ki so jim
omogočili odhod na terapije
v ZDA. "Preveč je vseh, da bi
jih naštela poimensko, skrbi
me tudi, da koga ne bi poza-

bila. Zato iskrena hvala vsakemu posebej, še zlasti pa
sodelavcem iz Acronija in
Splošne bolnišnice Jesenice,
muslimanski skupnosti, prijatelju Mikiju Kondiću, društvu UP in iniciativi Ejga – za
lepše Jesenice – res iskrena
hvala!" Denar za nadaljevanje terapij v društvu UP zbirajo še naprej.

Na valentinovo Poročni
sejem v Kolpernu
V petek in soboto, 14. in 15. februarja, bo v Kolpernu potekal Poročni sejem,
na katerem se bodo predstavljali ponudniki poročnih storitev.
Urša Peternel
V Kolpernu na Stari Savi
Gornjesavski muzej Jesenice
že četrtič organizira Poročni
sejem, tokrat na valentinovo
in dan zatem, torej v petek in
soboto, 14. in 15. februarja.
Predstavili se bodo ponudniki poročnih storitev; slaščičarji s pekovskim pecivom,
poročnimi tortami in čokoladnimi slaščicami, ponudniki
gostinskih storitev s cateringom, fotografi, predstavljeni
bodo zanimivi in malce drugačni poročni šopki, cvetlične dekoracije, dekoracije z
baloni, ponudba unikatnih
vabil … Bodoče neveste se
bodo lahko prepustile spretnim vizažistkam in preizkusile poročni make up ter si
izbrale poročno obleko. Na

sejmu bodo sodelovali tudi
organizatorji porok, je povedala Nina Hribar, koordinatorka iz Gornjesavskega
muzeja Jesenice. Kot zanimiv prostor za poroko na

Jesenicah predlagajo prav
Staro Savo s Kolpernom, kjer
velja, da je poroka, sklenjena
tam, trdna in trajna, kot da bi
jo iz železa skovali jeseniški
kovači.

Novost – skupinsko umetnostno drsanje
Urša Peternel
V Športni dvorani Podmežakla Zavod za šport Jesenice v
sodelovanju z Drsalnim klubom Jesenic pripravlja novost
– skupinsko umetnostno
drsanje. Vabijo dekleta in
fante, stare od dvanajst do
šestnajst let, ki si želijo drsanja, plesa, druženja, nasto-

pov v skupini in zabave. Vadba se začne v torek, 11. februarja, ob 18.30 v Športni dvorani Podmežakla. Kot je povedal Gaber Šorn iz Zavoda za
šport Jesenice, so k sodelovanju povabili profesorico športne vzgoje Romano Muhar,
ki je včasih trenirala drsanje
in je pripravljena svoje znanje prenesti na mladino. Na

ledu naj bi se srečevali dvakrat tedensko, vsi, ki bi jih
tovrstna rekreacija zanimala,
pa se lahko prijavijo pri profesorjih športne vzgoje na
jeseniških osnovnih in srednjih šolah. "Morda pa nam
uspe, da bi tudi na Jesenicah
iz tega nastala skupina za
sinhrono umetnostno drsanje," je še dejal Gaber Šorn.

