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Gorski kolesarji bi pomagali
pri sanaciji gozda

Sadje ali zelenjava
kot plačilno sredstvo
Izmenjava Zanimanja za drugačno
»nakupovanje« je vse več
Nova Gorica – Ste že slišali za

Zelemenjavo, Knjigobežnico
ali Tekstilnico? Če ne, morate
obvezno v center Eda v Novo
Gorico, kjer si enkrat na mesec
izmenjujejo marsikaj, prodajajo pa ničesar. Denarja torej ne
boste potrebovali, morate pa
s sabo prinesti bodisi hrano,
semena, knjige, bodisi oblačila.
Tako je bilo tudi včeraj.
Katja Željan

Gorskokolesarska konferenca Pobuda se jim zdi uresničljiva

no avtohtona semena in semena,
ki so pridelana ekološko. V Štafeto
semen gre pravzaprav po 33 semen
neke rastlinske vrste. Od tega se
enajst semen poseje v določenem
kraju, enajst jih gre v izmenjavo,
enajst pa v semensko banko v Mariboru. Semena iz semenske banke se
nato posejejo, rastlino pa opazujejo,
kako se obnaša,« razlaga Maja Vrčon,
ena od organizatork včerajšnje Menjave v Novi Gorici. In tisti, ki svojih
semen nimajo? »Pravzaprav si semena lahko vsakdo sposodi v semenski
banki. Oni ti semena posodijo, ti jih
posadiš, in ko rastlina obrodi, semena pobereš in jih vrneš v banko. Do
semen torej ni težko priti, le malce se
je treba potruditi,« je prepričana sogovornica. A v Novi Gorici seveda ne
izmenjuje le semen in hrane, ampak
v Knjigobežnici tudi knjige, v Tekstilnici pa oblačila.
»Na naše veselje in presenečenje
je zanimanje ljudi čedalje večje,«
priznava Katja Stanič, prav tako ena
od organizatork zelo zanimivega dogodka. In po čem je povpraševanja
največ? »Zdaj je prava uspešnica izmenjava oblačil, že prihodnji mesec
pa bo gotovo drugače. Ampak da ne
bo pomote: pri nas ne trgujemo z denarjem, izjem pa ne delamo. Hrano
menjamo za hrano, knjigo za knjigo,
obleko za obleko. Pri hrani si prizadevamo za to, da bi se ljudje pri ponudbi malce potrudili. Če, denimo,
doma nimaš marmelade, lahko tudi
spečeš pito ali kruh in ju potem zamenjaš. Možnosti je nešteto, ljudje
pa so pri izmenjavi precej inovativni,« ugotavlja.

Ajdovščina – V ospredju vče-

rajšnje prve gorskokolesarske
konference, ki jo je organizirala
Kolesarska zveza Slovenije v
sodelovanju s Kolesarskim klubom Črn trn iz Ajdovščine, je bil
sicer predvsem razvoj primerne
infrastrukture na tem področju,
spregovorili pa so tudi o pobudi
za sodelovanje gorskih kolesarjev pri sanaciji nastale škode
zaradi žledu v gozdovih.

Katja Željan
»Ta pobuda je dejansko prišla s terena. Seveda se zavedamo odgovornosti, ki bi jo tovrstno angažiranje prineslo. Toda kolesarji in kolesarke, ki
so vajeni gibanja po zahtevnem terenu in so telesno dobro pripravljeni,
so prepričani, da bi pobudo ob ustrezni organizaciji in usposabljanju lahko uresničili. Koliko gorskih kolesarjev bi v tej akciji lahko sodelovalo, je
zdaj sicer težko reči, dejstvo pa je, da
so kolesarski klubi razpršeni po vsej
državi in bi lahko sodelovali z upravnimi enotami in regijskimi zavodi za
gozdove na svojih območjih. To se v
resnici že dogaja, saj je bilo v zadnjih
tednih po državi na tem področju
veliko aktivnosti, tečejo pa tudi že
nekatera usposabljanja,« pravi Milena Černilogar Radež iz Kolesarske
zveze Slovenije. Po njenih besedah je
gorsko kolesarstvo pri nas prisotno
že dve desetletji, v Kolesarski zvezi
Slovenije pa se zavzemajo, da bi v
naši državi kolo začeli obravnavati
kot športni pripomoček, in ne kot
prevozno sredstvo.
Kot poudarja Mohor Vrhovnik
iz Odbora za gorsko kolesarstvo pri
Kolesarski zvezi Slovenije, si prizadevajo tudi, da bi sporni osnutek
novele zakona o ohranjanju narave,
ki na novo ureja tudi vožnjo z gorskim kolesom po naravnih poteh in
je med gorskimi kolesarji sprožil val
ogorčenja, na novo napisali. »Druga
rešitev pa je ta, da se kolesarstvo iz
obstoječega zakona preprosto umakne,« poudarja. Podobna je bila tudi
poslanica predsednika Kolesarske
zveze Slovenije Tomaža Grma. »Čeprav je v Sloveniji veliko kolesarskih
organizacij ne le na državni ravni,
ampak tudi na lokalni, in ima kolesarstvo pri nas velik potencial predvsem v turizmu, žal ugotavljamo, da
na ravni države nismo prepoznani
kot sogovornik, pa čeprav kolesarski potencial predstavlja najmanj
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Cilj Zelemenjave je izmenjava vrtnih
presežkov, spodbujanje solidarnosti
med sokrajani in zmanjševanje količine pridelkov z vrta, ki končajo na
kompostniku. Na Zelemenjavi si je
tako mogoče izmenjati odvečna semena, sadike, plodove, domače marmelade, vloženo zelenjavo, domače
čaje, zelišča, vrtnarske knjige, recepte, gobe, orehe, kostanj in še marsikaj
drugega ... Zelemenjava namreč vabi
vse brez izjeme: vrtnarske guruje in
popolne začetnike, mlade in stare,
take z enim samim lončkom na balkonu in tiste s kilometrsko njivo. Ker
je na vrtovih ostalo bolj malo svežega, je včerajšnja Zelemenjava bolj cedila sline ob vloženih, posušenih in
doma pečenih dobrotah, organizatorji pa že za 22. marec napovedujejo
Štafeto semen, veliko izmenjavo domačih, predvsem avtohtonih semen,
saj bo vrtičkarska sezona takrat že
tik pred vrati.
»Štafeta semen je projekt ekološke civilne iniciative Slovenije na
Goriškem, kjer izmenjujemo izključ-
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Za »nakup« denar lahko pustite doma, prinesite pa zelenjavo.
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Nedvomno bo tudi pomoč gorskih kolesarjev dobrodošla.
pol milijona slovenskih državljanov.
Tako te dni kljub številnim kolesarskim organizacijam, mrežam in
pobudam predsednik mariborske
kolesarske mreže v desetih dneh od
pristojnih ni dobil niti podatka, koliko kilometrov kolesarskega omrežja
iz zasnove, ki je bila sprejeta pred
letom 2005, imamo izdelanega. Poleg tega kljub našemu prizadevanju
ostaja veljavna uredba o prepovedi

voženj kolesarjev v naravnem okolju,« opozarja Grm.
Predstavnik domačega Kolesarskega kluba Črn trn Tadej Stubelj
pa je poudaril, da so v lanski sezoni
dosegli izjemne uspehe na svetovni
ravni, vendar za nadaljevanje zgodbe
o uspehu nujno potrebujejo ustrezno
infrastrukturo, torej prav gorskokolesarske poti in proge, kjer bi lahko
trenirali in tekmovali.

Zdravila obvezno zbiramo ločeno
Varujmo naravo Na zmanjšanje količin nevarnih odpadkov lahko vplivamo sami
Odpadna zdravila so nevaren
odpadek in jih je treba zbirati ločeno. Mednje sodijo tista, ki jim
je pretekel rok uporabe, ki so
spremenila videz in tista, ki nam
ostanejo po zdravljenju. Zaradi
svojih sestavin imajo lahko zelo
negativen učinek na okolje, zato
jih ne smemo odvreči med mešane komunalne odpadke.
Zdravila, odvržena med komunalne
odpadke, namreč končajo na odlagališču. Prav tako jih ne smemo odplakniti
skozi straniščno školjko, saj s pronicanjem v podtalnico tvegamo onesnaženje pitne vode. Tudi zabojniki na
ekoloških otokih niso prava pot za
odlaganje zdravil. Za njih so skladno z

uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili v Sloveniji določena mesta zbiranja,
kjer imamo možnost brezplačno oddati odpadna zdravila ločeno od drugih
odpadkov. To so lekarne, specializirane trgovine, zbirni centri in premične
zbiralnice nevarnih odpadkov.
Pri oddaji odpadnih zdravil je pomembno, da oddamo samo zdravila,
brez medicinskih igel ali drugih medicinskotehničnih pripomočkov. Zdravila, ki so v obliki praškov ali tekočin,
oddamo v izvorno zaprti in nepoškodovani embalaži. Prej je treba odstraniti ovojnino, ki ni v neposrednem
stiku z zdravilom.
Embalaže, ki se neposredno ne dotika zdravila, ni treba oddati skupaj z
odpadnimi zdravili na že omenjena
posebna zbirna mesta. To se odvrže v

ustrezen zabojnik glede na material, iz
katerega je. Kartonasta škatlica skupaj
z navodili za uporabo sodi v zabojnik
za papir, popolnoma izpraznjena steklenička med steklo, pokrovček pa
sodi v zabojnik za embalažo.
Po podatkih Lekarniške zbornice
Slovenije je med akcijami zbiranja
odpadnih zdravil v lekarnah vrnjenih
kar 20 odstotkov neuporabljenih zdravil. Na zmanjšanje količine nevarnih
odpadkov, kamor sodijo tudi odpadna
zdravila, pa lahko vplivamo sami. Preden se odpravimo v lekarno po nova,
preverimo najprej, katera zdravila že
imamo v omari. Tako se izognemo
podvajanju enakih, koristilo pa bo tudi
naši denarnici. Če zdravila že uporabljamo, poskrbimo, da jih porabimo do
konca. J. Z.

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)

