ŠTUDIJSKI KROŽKI V LETU 2010
Opremljam svoj dom
V okviru krožka smo se lotili tematike, ki zanima veliko ljudi in sicer kako se lotiti opremljanja doma.
Na srečanjih študijskega krožka smo se ukvarjali s konkretnimi problemi notranjega oblikovanja oz.
opremljanja prostorov. K sodelovanju smo povabili zunanjo sodelavko, arhitektko Nevenko Bandulić,
ki je članicam podala marsikateri nasvet in jih marsikaj uporabnega naučila. Udeleženke so s seboj
prinesle izmere stanovanja oz. prostorov, ki so jih želele opremiti, ali pa samo popestriti z dodatki
(tekstil, svetila, preproge, barve...). V okviru krožka so izdelale rešitev v smislu funkcionalne tlorisne
rešitve, prostorske risbe interjerja, predlog osvetlitve in kolaž izbora barv, opreme, dodatkov... Osvojile
so nova znanja o notranjem oblikovanju, slavnih oblikovalskih izdelkih, sodobnih trendih, stilih
oblikovanja, osnovah likovne teorije oz. oblikovanja, izbiri tekstilij, vzorcev, obdelavi sten, tlakov,
stropov, izbiri vrat, sanitarne keramike, stikal, tehnični plati prenove doma, ki jih bodo sedaj uporabile
še v praksi.
Izdelajte lastno družinsko drevo
Že kar nekaj časa smo imeli v mislih organizacijo študijskega krožka na temo rodoslovnih raziskovanj o
tem, kdo so bili naši predniki in sorodniki, v katerega bi povabili vse, ki bi radi sami izdelali svoje
družinsko drevo. Udeležba in zanimanje za krožek so nas pozitivno presenetili. Prav tako je krožek požel
veliko zanimanja s strani novinarjev in širše lokalne javnosti. Vsak udeleženec je v okviru krožka
postopno gradil svoj rodovnik tudi s pomočjo zunanjega sodelavca g. Petra Hawline, ki jih je seznanil s
temeljnimi znanji rodoslovja, standardi in priporočili za delo, o uporabi računalniških programov in
interneta v rodoslovju. Obiskali smo tudi enoto Zgodovinskega arhiva v Idriji in arhiv idrijske župnije
ter pripravili razstavo rodovnikov. Kot je zapisala ena od udeleženk krožka »Če nimaš zgodovine te ni«.
V sekundi na drugi strani sveta
V vabilu k vpisu v študijski krožek smo napisali: Imate sorodnike v Ameriki, prijatelje v Italiji, hčerko na
študiju v Belgiji ali otroke na delu v Afriki? Porabite vsak mesec precej denarja za dolge telefonske
pogovore z njimi? V študijski krožek so se tako povezali predvsem starejši odrasli, ki so s svojim
prizadevanjem, s pomočjo mentorja ter zunanjega animatorja spoznali internet in inovativne možnosti
komuniciranja z ljudmi po vsem svetu, ki jih ponuja. Internet jim bo omogočal vzdrževanje odnosov na
daljavo, ter kar je najpomembneje, naučili so se komuniciranja preko interneta, ki je zastonj. Naučili so
se uporabljati najbolj razširjene programe za dostop do spletnih strani, programe za učinkovito iskanje
informacij na spletu, elektronsko pošto in Skype - brezplačno internetno telefonsko omrežje. S
pomočjo osvojenega znanja bodo odslej lažje komunicirali s sorodniki in prijatelji po vsem svetu.
Člani krožka so se povezali tudi izven lokalnega okolja s Posoškim razvojnim centrom. S pomočjo
osvojenega znanja so komunicirali z udeleženci IKT delavnice pri njih in na ta način spoznali nove ljudi,
ter se seznanili s problemi komuniciranja z znanci in sorodniki.

Bivalno ugodje in energetska učinkovitost doma
K tematiki študijskega krožka nas je napeljalo mnenje, ki obstaja v javnosti, da je varčevanje z energijo
v naših domovih povezano z odrekanji in izgubo bivalnega udobja, kar pa v realnosti ne drži. Poleg tega
je bil sprejet nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. Ciljna skupina krožka so bili tako bodoči
investitorji v novogradnje in prenove ter vsi, ki jih tovrstna tematika zanima. Vsi člani krožka so osvojili
znanja, da se bodo kot investitorji lažje suvereno odločali.
Zadali smo si cilj in osvojili znanja iz naslednjih tematik:
* osnovni fizikalnimi parametri, ki zagotavljajo bivalno ugodje v stanovanjskih stavbah,
* načini gradnje (tehnologija gradnje) in gradbeni detajli, ki nam zagotavljajo osnovne pogoje za
bivalno ugodje,
* pogoste napake, ki se pojavljajo pri gradnjah stanovanjskih stavb in kako te vplivajo na bivalno
ugodje v stanovanjski stavbi.
* lastnosti gradiv in njihov vpliv na toplotno ugodje (toplotna prehodnost, akumulativnost, fazni
zamik),
* toplotno ugodje in energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah,
* osnovni pojmi in kriteriji nizkoenergijske gradnje,
* različne vrste nizkoenergijske gradnje (nizkoenergijska hiša, 3-litrska hiša, pasivna hiša, nič
energijska hiša, plus energijska hiša)
* primeri iz prakse,
* smernice za energijsko učinkovito gradnjo in prenovo,
* kako kot investitor pristopimo k gradnji, če si želimo, da nam bo naša bodoča hiša zagotavljala čim
višje bivalno ugodje in bo čim bolj energijsko učinkovita kot zahteva zakonodaja,
* smernice za prenovo obstoječe stanovanjske stavbe.
V okviru krožka je bilo zbrano in pripravljeno informacijsko gradivo o področju energetsko varčne
gradnje in bivalnem ugodju.

Risanje in slikanje
V krožek so se povezali starejši odrasli, člani Društva upokojencev Idrija, ki se radi likovno izražajo in
se radi učijo na drugačen način. Člani krožka so se z izmenjavo znanj, izkušenj in s pomočjo zunanje
sodelavke sprehodili skozi različne likovne tehnike od risanja do slikanja z akvarelom, temperami,
pasteli in akrilom. Udeleženci so pokazali veliko veselja, navdušenosti, samoiniciativnosti in
kreativnosti pri ustvarjanju ter osvajanju novih znanj. Na koncu študijskega krožka so svoja dela tudi
razstavili.

