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Uporaba odsluženega lesa
RADIO SLOVENIJA 1, 21.01.2021, DANES DO 13-IH, 13:18
ENISA BRIZANI (voditeljica)
VSloveniji imamo možnosti za razvoj vnovične uporabe odsluženega lesa, ki je pomemben tudi kot sprejemljiv naravni
material. Projekt lesni Feniks je eden izmed projektov, ki spodbuja uporabo odsluženega lesa tudi z uporabnimi izdelki.
Prispevek Aljane Jocif.
ALJANA JOCIF (novinarka)
V Žireh so tako dobili 20 novih klopi in 9 ležalnikov, ter garderobo za kopališče. Župan Janez Žakelj je vesel novih
pridobitev projekta, ki ga je sofinanciral evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Ta je potrdil tudi dobro sodelovanje
Ekologov brez meja in razvojne agencije Sora. Na prvem mestu pa so mladi pravi Žakelj.
JANEZ ŽAKELJ (župan Občine Žiri)
Ki so s svojim veseljem do ustvarjanja in z eno posebno energijo dodali veliko pozitivnega v ta projekt.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Dijaki Šolskega centra Škofja Loka so načrtovali in oblikovali urbano opremo, seznanili pa so jih tudi s krožnim
gospodarstvom. Irena Leban.
IRENA LEBAN (Šolski center Škofja Loka)
Lesni Phoenix je pa sploh zelo zanimiv za razvoj njihovih poklicnih kompetenc in za ozaveščanje pomena krožnega
gospodarstva. To bo njihovo prihodnost.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ALJANA JOCIF (novinarka)
Krožno gospodarstvo pravi Dragica Marinič iz strateško razvojno inovacijskega partnerstva je tesno povezano s
spremembo načina življenja.
DRAGICA MARINIČ (koordinatorka Strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva za krožno gospodarstvo)
Iščemo rešitve na snovni učinkovitosti kot na energetski učinkovitosti posameznega izdelka, da bi čim dlje bil v
proizvodni, uporabi pri potrošniku, se ponovno vračal v kolikor je možno in zapira tako imenovani krožnici cikel.
ALJANA JOCIF (novinarka)
Rešitve za izdelavo oken in brati iz odsluženega lesa pa snujejo tudi v Žirovskem M sori, kjer so kupcem že ponudili
dekorativne vhodna vrata iz starega lesa.

