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znarye in vedenje o pravilnih ukrepih udi
energue vsem omogola prihra

ZEolj uporaba purpena ne zadoita. RAL montaZa, ne glede na izbran material oken, je veliko vei
samo purpen,Tudi mqntalapclicqg.u
i4yqdena tako, da ne povzroia toplotnih mostov,

Uiinkovite re5lfve niso vedno drage, Na
Bloiki Polici lahko najdete primer izolacije
hranilnika toplote, ki je bi1 bistveno cenejii

je bila
za(rtana ideja, da bi znanje in izku5rye
mnogih graditeljev iz vse Slovenije ponudi,' vsem, ki se sreEujejo s podobnimi izzivt in
:ako omogodili na neprofiten naiin 5irjenje
znanja o pravilnih, vendar raznovrstnih ap-ikacrjah mnogih dobrih idej, s katerimi so si
nekateri izboljiali energetsko podobo svojega

od ponudbe na trgu,

iot

liti

Ob zadetku projekta NEP Slovenija

doma, izboljSali bivalno ugodje ln na dolgi rok
zmanjiali stroSke uporabe objekta.

\- letu 2009je zaiel delovati portal, kije idejo

raziiril na celo Slovenijo.

Da

je podrodje zelo

skem svetovalcu. Kljub temu, da bo ob koncu
avgusta 2013 projekt - financiranje v okviru Svicarskega prispevka raz(irjeni Evropski
uniji - zaklju&n, se bo uspeina zgodba na-

daljevala doma in v tujini. Prav zaradt aktualnosti je spletnl portal vsebinsko ln oblikovno popolnoma prenovljen - skupaj je predstavljenih Ze skoraj 800 objektov iz celotne
Slovenije.

Vsak objekt je predstavljen z zanimivostm|
ki so lahko zanimive tudi za druge, pri tem
pa je bil poudarek na jasnosti, enostavnosti,
preglednosti in uporabnosti predstavljenih

aktualno, kaZe tudi obiskanost spletne aplikacije nahttp://nep.vitra.si, kjer je Ze preko

vsebin, dostop pa je popolnoma odprt za vso

milijoni klikov

javnost. Predslavljeni objekti pa so praviloma

170.000 obiskovalcev s skoraj 2

iskalo uporabne informacije. Dnevno obiSie

odprti tudi

spletno aplikacijo okrog 200 uporabnikov,
itevilka pa se vztrajno poveduje. Uporabne
informacije mnogim investitorjem odpirajo
obzorja in laj5ajo odloianje pri nairtovanju in

no najavo preko objavljenih kontaktnih po-

izvedbi posameznih detajlov, mnoge investitorje pa opogumijo tudi za obisk pri energet-

>Cvetke<.

ki

se i'im moramo na dalel

za obiskovalce, seveda s predhod-

datkov.

nasploh.
Ved vsebin je predstavljenih tudr z vldeo posnetki s slovenskimi in angleSkiml podnapisi. Dostopni so na: http://www,youtube.com/
user/NepSiovenija.

V

posameznih dlankih je celovito obdelano eno podrodje. To so lahko zelene in
pr ezr ai ev ane fas ade, toplotna izolacij a ov oj a
stavbe (uporaba sena za toplotno izolactjo
p1o5de

proti neizkoriSdenemu podstreSju) ali

pa gradnja sodobnih lesenih stavb. Sllkovno
ln videogradivoje pri predstavitvi na daljavo
nenadomestljivo.

V posebnih rubrikah (drna todka, Energetskl
kiksi) je predstavljenlh tudi ved primerov pogostih napak. Zelo poudne primere bi morali spoznati vsi investitorji, pa tudi izvajalct, s

izoor,lti Pri rrs:ki ie nnis:n nrnhlem in rc{iicru }r1

iimer bi zelo izboljiali kakovost novogradenj
in adaptacij, s tem pa tudi izboljiali kvaliteto
i.ivljenja v stanovanjskih ln drugih objektih

iil-.

no

Videopredstavitve so nastale po korakih od
terena do studia. Brez donaclle bi bilo to neizvedljivo.
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kovite rabe

Zdrui,ev anj e dveh gene r aciJ
za ohranjanje taarave

ke

Notranjski ekolo5kl center Cerknica preko

razli(nih okoljskih projektov deluje
po

dr oilu r azv oja p o dei.elja ln vseZivlj enj skega

udenja, S svojlm delom institucija poveiuje
svojo prepoznavnosL v lokalnem okolju,
podeZelju, in tudi na mednarodni ravni. V
letu 2013 seje zadel INVOLEN; lnovatlven pro-

jekt spodbuj anja medgeneracijskega u(enla z
u(enjem, kl temeljl na igrah. projekt cilja na
prostovoljno ohr anjanj e nar ay e v 5 evropskih
dr I av ah (ttalii a, G r iij a, F r ancij a, M ad Z ar s k a i n
Slovenrj a). INVOLEN zdr uluj e dve razl i d ni starostni skupini; mladino in starejie, ter spodbuja njihovo sodelovanje v prostovoijnih dejavnostlh zavarovanje in ohranjanle evropske

Tudi na facebooku nahttps:/ /www.facebook.
com/NeP.Slovenrja je vedno kaj novega.
Vsl potencialni investitorji pa ste dobrodoSli,

da se pred odloditvijo za posamezen ukrep
pogovorite tudl z energetskim svetovalcem.
Tako kot izvajalct in ponudniki pa vam lahko
le posredujemo svoje lzku5nje, ne moremo

in ne smemo pa

se namesto vas odlodati, saj
razenyas nihde ne ve, kaj si res Zelite in kaj si

lahko privo5dite v smislu investicije. Mogode
pa bo odloditev zanovo obleko vaie hiie tudi
ob ugodni ponudbi fasadnih sistemov za objekte v obdini Bloke, po obisku spletnih strani hltp:/ /nep.vitra.si, oblsku refereninega
objekta in posvetu z energetskim svetovalcem laija. Ne smemo pa pozabiti, da je izolacija pomembna tako za zimski kot tudi za
poietni das. Vedno vl5je temperature bodo
tudi na Blokah omogodile 5e bolj udinkovito
izkoriSdanje sondne energije, po drugi strani
pa s kvalitetno izolacijo enako udinkovito kot
zimsko podhladitev lahko prepredimo poletno pregrevanje objekta.
L str.,ndelwec v

Prcgram
Vseiivljenjsl
udenje

na

okoljske dediSdine, s poudarkom na obmodjih
NATURA 2000. Seniorji in mladina so izzvani,
da sodelujejo v skupinah, razmi\Ija1o o kraju,
kjer bivajo, zberejo stare zgodbe in legende o
njem in oblikujejo svoje lastne interaktivne
igre, ki prispevajo k ohranjanju narave. Kampanja za Si4enje modela INVOLEN je zaiela
tudi z uvedbo Solskih tekmovanj, kl vodijo do
evropskih nagr adv vseh sodelujoiih drlav ah.

Cilji projekta so: spodbujati prostovoljstva za ohranjanje narave; krepiti prlvladnost

izobralevanla za odrasle; izboljiati ohranj
obmodij, 5e posebej obm<
NATURA 2000; prispevati h kohezrji skup
stl, ki Zivi znotraj aliblizuzaSditenih obm
in povedati ozaveSdenost o okoljskih vred
tah; preko medsebojnega sodelovanja za1
niti vrzel generacijami; vkljudevati Sole in
ilno druZbo ter spodbujati kulturo aktivn
drlavljanstva,

je zavarovanih

r

Ved informacij o projektu lahko dobite
e-naslovu: http: / /www.involen.euf enf

preko e-poite: polona@nec-cerknica.si.

I

laznovasvabimo k sodelovanju na delavnic

ki bodo potekale v jesensko-zimskem dz
Hkrati pa k sodelovanju pozivamo tudi
posameznike, ki poznajo zgodbe o domad
kraju, sal Zelimo omenjeno dediSdino zbr
popisatl, in jo narediti dostopno ter prep
navno.
Zapisala Polona Zevnik, NEC Notranjski

ekoloiki c enter, C erknica

