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ZADEVA: POROČILO S 3. SESTANKA SKUPINE ZA GRADNJO Z GLINO

 

Kraj: Knjižnica Lenart 

Datum: 25.03.2014 

Ura: 18:00 

 

Vodje sestanka:   

 

Število prisotnih: 

 

Poimenski seznam prisotnih: 

 

Vsebina sestanka: 

• Nataša naredi uvod v sestanek preko Skype
dogovore,  ki jih je v vmesnem času sklenila z Andreasom.
• Društvo se bo formalno odprlo v mesecu maju, prej se pripravi vse ostalo, kar je potrebno za 
njegovo odprtje. Nataša bo spisala statut.
• Literature in nemških učbenikov ni potrebno
v tem trenutku zdijo smotrni za razumevanje principa gradnje
• Kratek povzetek raziskovalnih sklopov in njihova dopolnitev:
SIMON: stavbna tipologija 
LANA: primeri dobre prakse, pigmentacija in str
MIŠO: povezovanje s podobnimi skupinami, temelji, butane hiše
DAMJAN: permakultura 
TAJDA: ekološki in zeliščni vrt 
NEJC: izolacija 
NIKA: ilovica, zemlja, blato; ogled kulturne dediščine Slov. Goric, oblike ometov in na
IZTOK, BOŠTJAN: gradnja s slamnatimi balami
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ZADEVA: POROČILO S 3. SESTANKA SKUPINE ZA GRADNJO Z GLINO 

Sestavil/a: Lana Topolovec 

Datum: 03.04.2014 

 

 

- Marija Šauperl 
- Lana Topolovec 
- Nika Arnuš 
- Nataša Kramberger (Skype) 
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- Marija Šauperl 
- Lana Topolovec 
- Tine Tramšek 
- Matija Rižner 
- Andreja Kuhar 
- Vesna Mitrović 
- Iztok Breznik 
- Tajda Jamšek 
- Blaž Munda 
- Boštjan Špenger 
- Domen Sapač 
- Mišo Popovič 
- Nejc Verzel 
- Nika Arnuš 
- Ivana Matuzović 

 

Nataša naredi uvod v sestanek preko Skype-a. Na kratko obrazloži namen in potek projekta ter 
dogovore,  ki jih je v vmesnem času sklenila z Andreasom. 

Društvo se bo formalno odprlo v mesecu maju, prej se pripravi vse ostalo, kar je potrebno za 
njegovo odprtje. Nataša bo spisala statut. 

Literature in nemških učbenikov ni potrebno v celoti prevajati, morda se prevedejo le tisti deli, ki se 
v tem trenutku zdijo smotrni za razumevanje principa gradnje 

Kratek povzetek raziskovalnih sklopov in njihova dopolnitev: 

LANA: primeri dobre prakse, pigmentacija in strukturna obdelava finalnega sloja sten
MIŠO: povezovanje s podobnimi skupinami, temelji, butane hiše 

NIKA: ilovica, zemlja, blato; ogled kulturne dediščine Slov. Goric, oblike ometov in na
IZTOK, BOŠTJAN: gradnja s slamnatimi balami 
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potek projekta ter 

Društvo se bo formalno odprlo v mesecu maju, prej se pripravi vse ostalo, kar je potrebno za 

v celoti prevajati, morda se prevedejo le tisti deli, ki se 

ukturna obdelava finalnega sloja sten 

NIKA: ilovica, zemlja, blato; ogled kulturne dediščine Slov. Goric, oblike ometov in načini kombinacije mase 
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DOMEN: „cordwood“ gradnja 
BLAŽ: vpeljava tople grede kot dela hiše (zelena veranda)
MATIJA, TINE: leseno pohištvo 
• Predlaga se boljša organizacija komunikacije. Sklene se, da se uredi „mailin
in Dropbox za odlaganje literature. 
• Določi se datum ponovnega ogleda lokacije : 28.03.2014
• Določi se datum delovne akcije za posek in spravilo lesa: 05. in 06.04.2014
• Poteka debata o možnostih, ki jih imamo v primeru, da se obnavlja
primeru, da se gradi nov objekt. Sklene se, da se odločitev poda po ogledu lokacije in po Natašinem 
pogovoru z Andreasom. 
• Za konec Marija naredi še kratek povzetek nastanka Zelene Centrale in projekta gradnje z glino.
• Do naslednjega sestanka vsak nadaljuje z raziskovanjem svojega vsebinskega sklopa.
• Potrebno je razmisliti o datumu ogleda kulturne dediščine Slov. goric.
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BLAŽ: vpeljava tople grede kot dela hiše (zelena veranda) 

Predlaga se boljša organizacija komunikacije. Sklene se, da se uredi „mailing lista“ skupnega maila 
 

Določi se datum ponovnega ogleda lokacije : 28.03.2014 
Določi se datum delovne akcije za posek in spravilo lesa: 05. in 06.04.2014 
Poteka debata o možnostih, ki jih imamo v primeru, da se obnavlja že obstoječe poslopje hleva in v 

primeru, da se gradi nov objekt. Sklene se, da se odločitev poda po ogledu lokacije in po Natašinem 

Za konec Marija naredi še kratek povzetek nastanka Zelene Centrale in projekta gradnje z glino.
aslednjega sestanka vsak nadaljuje z raziskovanjem svojega vsebinskega sklopa.

Potrebno je razmisliti o datumu ogleda kulturne dediščine Slov. goric. 
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g lista“ skupnega maila 

že obstoječe poslopje hleva in v 
primeru, da se gradi nov objekt. Sklene se, da se odločitev poda po ogledu lokacije in po Natašinem 

Za konec Marija naredi še kratek povzetek nastanka Zelene Centrale in projekta gradnje z glino. 
aslednjega sestanka vsak nadaljuje z raziskovanjem svojega vsebinskega sklopa. 


