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Mladinski center Hrastnik je v soboto, 9. marca, organiziral
Siviljsko- predelovalno delavnico. Na delavnici so udeleZen-
ci pod mentorstvom ustvarjalk iz Anselme izdelovali razlid-
ne izdelke iz starih majic, ki so jih prinesli s seboj. Tekom

delavnice so se spoznali z delom na overlock stroju in s 5i-

viljskimi tehnikami za obdelavo elastidnih materialov ter
hkrati pridobili znanje o prekrojitvi starih obladil. Iz sta-

rih majic so na koncu nastali novi unikatni kosi garderobe
(krila, torbice, hlade,...), ki jih bodo udeleZenci lahko nosili.
Zaradi uspelno izpeljane Stiriurne delavnice in velikega za-

nimanja za nadaljnje, bodo v mladinskem centru tovrstne
delavnice 5e organizirali.

&.
ffiTM1

kk1!1q1!98!t:,4o1
ldreie sffie&il4,loanl

l* { ifr ll,4 1. l?fl isAr'iq tod,
rd: 'frt I I /lld 071 iSl :5n iitl il ], ldd ifr{ &t

;ei hl,@r'toJ
"h 1. qrrmt

Nadgrajujemo nacionalno energetsko pot

Sodobne komunikacije drastiino omejujejo potrebo po neposrednih
socialnih stikih. Ljudje smo vsakodnevno bombardirani z mnoZico in-
formacij. Na voljo imamo revije, spletne stranl, radijske in TV oddaje'
sejme, komercialne in nekomercialne razstave. MoZnosti, da bi bododi
investitor dobil informacije iz izkuSenj uporabnika (iz prve roke) pa ni
prav veliko.
Investicije, ki se tideio hiSne energetike, so drage. Skoraj za vsak ukrep,
s katerim hodemo izboljSati svojo energetsko udinkovitost, moramo
oditeti kar zajeten kup denarja. Po kondani investlciji pa se na Zalost

velikokrat zgodi, da z reiitvijo sploh nismo zadovoljni in da bi, de bi
imeli moZnoSt stvar narediti 5e enkrat, naredili popolnoma drugade.

V izogib napakam in v pomod pri odloditvi, smo Ze leta 2oo9 izdelali
spletno stran: http://nep.vitra.si z imenom Nacionalna energetska pot'
Na tej spletni strtini je popisanih in poslikanih ved kot 33O slovenskih

'dobrih primerov iz prakse. Tu lahko potencialni investitorji iz prve
roke izvedo, kako se kakSen sistem pri konkretnem lastniku obnese,

V primeru, da bi kdo Lelel izvedeti ved, kot je oPisano, so navedeni
tudi kontaktni podatki lastnikov, de bi imeli kakdno vprasanje. Na tei
strani si lahko ogledamo tudi t.i. drne todke in >energetske kikse< -
to je pogoste napake, ki jih investitorji nevede naredijo, ker se >paC

tako dela<. Te drne toake PokaZejo zobe tez nekaj iasa v obliki kak5ne
plesni, ali v obliki velikih toplotnih izgub.
V preteklosti so za svoje objekte v povpreiju bolje skrbeli lastniki indi-
widualnih stavb- Zato so na tej spletni strani zaenkrat vedinoma prim-
eri individualnih stavb.

Swiss Contribution

Podprio z donacijo Swice v okviru Svicarskega prispevka
razsirjeni Evropski uniji

Ker pa se energenti draLijo,
ker se vse bolj spreminja
naSa okoljska miselnost in
ker tudi dri.ava v obliki sub-
vencij in ugodnih kreditov
podpira energetsko sanacijo
vedstanovanjskih in javnih
stavb in prehod na obnov-
ljive vire energije, se je ved
zatelo dogajati tudi v tem
segmentu.
Kot povsod so tudi v seg-
mentih vedstanowanjskih
in javnih stavb nekateri Ze

s

Eden prvih blokov v Zasavjt, kjer so se

lastniki odlodili toplotno izolirati fasado

zaorali ledino in svoje objekte popolnoma ali delno energetsko san-
irali. Le-te vabimo, da kot aktivni dr|avljani svojo izku6njo delijo z

drugimi, da bodo novim investitorjem za zgled in v pomod.
Ze obstojedo spletno stran bomo nadgradili in dodali 5e 330 Prim-
erov vedstanovanjskih, javnih in individualnih stavb' ki imajo do-
bre energetske reSitve.
Za vsak dober primer iz prakse bodo podatki na spletu. Sodelo-
vanje je prostovoljno in brezpladno. ee si premislite, lahko
na va5o ieljo izstopite in vab zapis bomo iz spleta umaknili'
K sodelovanju vabimo lastnike, najemnike, upravnike ali di-
rektorje eno ali.vedstanovanjskih, poslovnih, proizvodnih in
javnih objektov.

Kdor bi bil pripravljen svoj dober primer predstaviti, naj
prosim poklide na tel.: O40 868 2ll, ali pi6e na:
carmen.hladnik. c@gmail.com
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