ŠTUDIJSKI KROŽKI V LETU 2008
EKO zavest: izkoristimo sončno energijo
Danes je čedalje močnejša potreba po izrabi obnovljivih virov energije saj so ekološko sprejemljivejši.
Pri pripravi tople vode je pri nas že nekaj časa uveljavljeno ogrevanje vode s sončno energijo s pomočjo
sprejemnikov sončne energije. Tako se je tudi ICRA d.o.o. Idrija v sodelovanju z Gradbenim inštitutom
ZRMK odločila izpeljati študijski krožek »EKO zavest: izkoristimo sončno energijo«, v katerem so
udeleženci osvojili znanje o izdelavi sprejemnikov sončne energije in jih na koncu tudi sami izdelali.
Delo v krožku je potekalo skupinsko. Kot prvo smo organizirali predavanje, ki ga je vodil g. Malovrh
Matjaž z Gradbenega inštituta ZRMK. Predavanju je sledil sestanek vseh zainteresiranih in določitev
naslednjega srečanja, na katerem smo določili posamezne funkcije: vodja, finančnik,… Po tem je bilo
potrebno izpeljati ogled hiš, z namenom svetovanja kandidatom glede postavitve sprejemnikov, sledila
je izbira prostora za izdelavo sprejemnikov, nabava materiala ter na koncu sama izdelava in montaža
absorberjev. V študijskem krožku je sodelovalo 8 članov z idrijsko – cerkljanskega območja, ki so skupaj
izdelali kar 38 sprejemnikov sončne energije.
Aktivno za urejen kraj –zasaditev javnih vaških površin v KS Dole
V študijskem krožku so sodelovali krajani KS Dole, kateri so v okviru krožka s pomočjo krajinske
arhitektke spoznali kako se načrtuje ureditev prostora glede na njegove značilnosti, katere rastline so
najprimernejše za zasaditev na njihovem področju, osnove likovne značilnosti in kompozicije pri
grajenih elementih ter uporabo detajlov pri urejanju prostorov. Udeleženci so se odločili za ureditev
površin okrog mrliške vežice v Dolah ter podali vsebinske in idejne predloge za samo ureditev, pri
katerih so upoštevali specifičnost samega prostora. Člani krožka so se odpravili tudi na strokovno
ekskurzijo v Novo Gorico, kjer so si ogledali materiale za tlakovanje, predstavitev svetil za zunanjo
ureditev ter različnih vrst dreves in sadik. Na tej osnovi so izdelali idejni osnutek (načrt) zasaditve
površin okrog mrliške vežice, ki bo v bodoče pomagal krajanom pri ureditvi vaške površine.
Novaki pestrost sveta: predstavimo se na koledarju
Študijski krožek je potekal v vasi Novaki, ki spada v Občino Cerkno. Vas se turistično razvija saj leži v
bližini Smučarskega centra Cerkno, poleg tega pa je za to področje značilna idilična narava kjer rastejo
zdravilna zelišča in številni gozdni sadeži, vas ima kar nekaj zgodovinskih, etnoloških in naravnih
znamenitosti. Člani krožka so želeli izdelati spletni koledar na katerem bodo predstavili svoj kraj in ga
bodo uporabili v namene turistične promocije kraja. Skozi potek študijskega krožka so se s poznali z
digitalnim aparatom, digitalno fotografijo ter njeno obdelavo. Vsak član krožka je nato izdelal nekaj
fotografij s pomočjo katerih so sestavili koledar. V svoje fotografije so ujeli različne motive kot so
Bolnica Franja, Novaška Lok smučka, značilna kulinarika, kmetije, mlini, kosci, pohodne poti, rastline in
živali, domače obrti itd.

