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

Kraj: Knjižnica Lenart Sestavil/a: Nika Arnuš

Datum: 13.05.2014 Datum: 16.05.2014

Ura: 18:00-20:30

Vodje sestanka:  - Nika Arnuš
-Marija Šauperl

Število prisotnih: 10

Poimenski seznam prisotnih: - Marija Šauperl
- Tine Tramšek
- Matija Rižner
- Blaž Munda
- Boštjan Špenger
- Mišo Popovič
- Nejc Verzel
- Nika Arnuš
-Damjan Peris
-Rihard Šlebinger

Vsebina sestanka:

• Na kratko obrazložim potek vikend delovne akcije in delo, ki smo ga opravili in kaj bi še lahko 
opravili to soboto- 17.5.2014. 

• Matija izrazi željo o povezanosti med nami v skupini in o skupnem fokusu in medsebojnem 
zaupanju vseh nas med seboj in tudi v izvedbo samega projekta. Prav tako izrazi željo in poudari 
potrebo po tem, da bi se sestanki vodili bolj suvereno in z avtoriteto ene same osebe, saj je pri 
prejšnjem prihajalo do skakajočih tem, kjub vnaprej nastavljenim točkam dnevnega reda sestanka. 
In pa da se med seboj poslušamo, še posebej takrat ko eden govori, da ostali ne klepetajo.

• Martina zaradi tehničnih težav nismo uspeli priključiti k sestanku preko skypa. Za vse tehnične 
probleme oz. Trajanje pripravljanja vseh zadev (kljub predhodnim pripravam) se opravičujem-
mislim, da bo naslednjič že vse skupaj lažje, zdaj ko sem seznanjena z tamkajšnjimi pogoji in 
zmožnostmi. 

• Pogovorimo se o morebitnih planih naslednjega tedna, ko se nam bo pridružil tudi Andreas. 
Povem, da bom v naslednjih dneh poslala informativni mail z vsemi datumi in plani naslednjega 
tedna in da naj spremljajo skupen mail.

• Pripravimo projektor za pp predstavitev o Raketni peči oz. O 'Rocket stove mass heater', ki jo 
pripravil Matija. Predstavitev je potekala odlično, po predstavitvi smo se tudi pogovorili o možnosti 
gradnje te peči. Omenim, da sta na skupnem mailu pod gradivi tudi dve knjigi o rocket stove, ki 
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sem jih naložila jaz. Med gradiva bomo pa tudi dodali Matijevo power point predstavitev.
• Sledil bi naj ogled čb filma o gradnji z glino iz V Nemčije, ki pa ga je Marija pozabila doma, zato smo

si ogledali druge kratke videe, ki jih je poslal Andreas.
• Pogovorimo se o izletu (kulturna dediščina, ogled primera dobre prakse), o katerem se že nekaj 

časa pogovarjamo. Mišo je povedal, da bo vprašal kdaj bi lahko prišli v Kunovo. Povem, da bi bilo 
morda smiselno izvesti izlet v času, ko je Andreas prisoten, saj bi bil tak izlet verjetno zanimiv tudi 
za njega.

• Na koncu se dogovorimo o prisotnosti članov v soboto 17.5. na delovni akciji. In prav tako o 
meritvah notranjih sten štale, ki se bi lahko v soboto izvedle. V ta namen bo Mišo prinesel merilnik,
v kolikor ne bo mogel priti, bo sporočil in nam ga posodil.

• Prisotno na delovni akciji v soboto 17.5. bodo: Nika, Blaž, Boštjan, Nejc in verjetno tudi Mišo. Prav 
tako se nam lahko pridružijo tudi ostali, ki jih na sestanku ni bilo. Pričetek je ob 8h, komur bolj 
ustreza ob 9h, se pridruži ob 9h.

• Dogovorili smo se o poteku akcije: čiščenje spodnjega manjšega prostora štale, preostalo finiširanje
predprostora, nekatere manjše stvari bomo znosili na skedenj in opravile se bodo meritve. Prav 
tako sem izrazila željo, da se spodaj še enkrat od bližje pogledajo trami-da se malenkost olupijo, da 
vidimo, če so res vsi zdravi in v dobrem stanju.

• Dogovorimo se še, da bomo spremljali maile, kjer bodo vsi tudi najavljali svojo prisotnost zaradi 
lažje organizacije in tudi javili, če se slučajno kdo kadarkoli česa ne more udeležiti.

Zelena Centrala | Projekt Mladi v akciji | POROČILO S 5. SESTANKA SKUPINE ZA GRADNJO Z GLINO                             2/2


