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Knafljev trg 2, 1310 Ribnica

ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
7.12.2012, ob 20.30 je bil redni sestanek UO in aktivistov Ribniškega študentskega kluba v
prostorih kluba.
PRISOTNI: Ana Jaklič, Anja Zobec, Nika Lovšin, Maša Mlakar, Jure Lovšin, Jošt Ţagar, Tit
Starc, Ana Češarek, Teja Lovšin, Polona Petrovič, Klavdij Oberstar, Domen Češarek, Janja
Starc, Maja Rus
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Ţagar po naslednjem dnevnem redu:
1. Pridnostni sklad
2. Rokodelski center Ribnica
3. Kulturna ropotarnica
4. Obnova TVD Partizana
5. Ribniški ţur v Ljubljani
6. Čiščenje kluba in deţurstva
7. Brucovanje
8. Vloge
9. Razno

AD 1:
Polona Petrovič prebere kriterije in vsebino pridnostnega sklada.
Izpostavi:
•
Za usvojitev 4 točk moramo do 1. januarja nabrati okoli skupno 113 članov (do sedaj
jih imamo okoli 90).
•
Pristopnim izjavam morajo biti dodani originalna potrdila o vpisu.
Opozarja, da so pri dosedanjih vpisnih prijavah priloţene kopije in da so v bazi nekateri
vneseni 2x! Nujno je, da se to odpravi.
•
Vse zapisnike je potrebno shranjevati, natisniti, ţigosati in spraviti v za to predvideno
mapo. Zapisnik moramo narediti vsaj 1x mesečno, 2 poljubna meseca lahko izpustimo, ni
nujno.
Teja Lovšin predlaga, da si pridobimo pravilnik kakšnega drugega kluba. Ta bi nam bil za
zgled, kako so si oni razdelili funkcije.
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•
Dijaška sekcija: izveden mora biti vsaj 1 projekt v koledarskem letu.
•
Sodelovanje z drugimi društvi: potrebujemo vsaj 4 podporna pisma drugih klubov.
Shranjeni morajo biti v tiskani obliki in ţigosani.
•
V Rešetu ali drugih revijah objavljati strokovne članke.
•
Urejenost baze in spletnih vsebin.
•
Na spletni strani mora biti objavljena povezava z zvezama ŠKIS in ŠOS in v celoti
prisoten logo ŠKIS-a in ŠOS-a. Enako velja za ves promocijski material!
•
Uradne ure: objavljene na spletni strani oz. na uradni strani kluba.
Teja Lovšin predlaga, če sofinanciramo kakšno zadevo, naj nam v zameno pošljejo list
podpore.
Domen Češarek predlaga razdelitev zgoraj naštetih zadolţitev, s katerim se vsi prisotni
strinjamo. Polona Petrovič predlaga, naj predsednik in podpredsednik pregledata kriterije in
naprej podata naloge. Ana Češarek predlaga, naj se sami javimo za podane funkcije. Vsi
prisotni se strinjamo.
AD 2:
Jošt Ţagar pove, če mi njim damo naše ozvočenje, nam oni v zameno ponujajo uporabo svoje
dvorane.
AD 3:
Domen Češarek se predlaga za vodjo. Za spomladi izrazi namen povabiti 2 banda. Simbolično
bi nastopala v obdobju kresovanja, konec aprila.
AD 4:
Zaradi obnove pozivajo društva na sodelovanje v oblikovanju vizije TVD-ja. Primarno ne bo
več namenjen športnim dejavnostim, ampak bo sluţil kot večnamenski objekt, namenjen
kulturnim dejavnostim.
Izpostavi se interes, da bi bil namenjen koncertom/dogodkom RŠK-ja, oz., da bi sluţil kot
prostor za širša druţenja RŠK-članov.
AD 5:
Predlaga se eden izmed diskačev. Premlevamo moţnosti: Companieros (ugoden, poceni),
Bejli oz. nekaj takega, Orto (odpade, predrag), Gala Hala (v redu za koncert, sicer prevelika),
Gromka. Kdaj: Jošt predlaga po novem letu, dogovorimo se za 2. polovico februarja, po
izpitnem obdobju. Okvirna cena: do 1500 evrov. Določitev vlog:
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•
•
•

Organizacija: Jošt Ţagar, Domen Češarek.
Oglaševanje: Maša Mlakar.
Promocija po Roţni dolini: Nika Lovšin, Ana Jaklič.
AD 6:

Predlog čiščenja: 1x na mesec, 1. vikend v mesecu. Pospravljavca določi Jošt Ţagar, če nas ne
razporedi enakomerno, je naša dolţnost, da ga opozorimo.
Vsak deţurni si za svoj termin pripravi nek program.
Sklep: Jošt določi vsak mesec (oz. po potrebi) dva, ki počistita klub.
Glasovanje: 7 ZA, 0 PROTI
AD 7:
Planira se spomladi, pod postavljenim šotorom ali v Eventu. Dodatna dogovarjanja kasneje.

AD 8:
Ključi: Klavdij Oberstar vrne svoj ključ. Ključe imajo:
 Jošt Ţagar,
 Anja Zobec
 Domen Češarek
 Ana Jaklič
 Maša Mlakar
 Tilen Nosan
Skrb za medije (RŠK spletno stran, Facebook): Domen Češarek
Bančna kartica: Jošt Ţagar
Pijača: Tit Starc
AD 9:
•
Jošt Ţagar predlaga nakup Xboxa, igri Dungeon and dragons in Naseljenci otoka
Catan.
•
Maša Mlakar in Janja Starc predlagata več tematskih večerov, Domen Češarek
izpostavi naj izkoristimo tudi sobote.
•
Boţično - novoletno okraševanje klubskih prostorov in izdelovanje voščilnic: petek,
14.12.2012. Maja Rus in Maša Mlakar se zadolţita za nakup potrebnega materiala.
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•
20.12. bomo sodelovali na Boţičnem sejmu Rokodelskega centra Ribnica. RŠK bo
prodajal kuhano vino, po moţnosti tudi pecivo in izdelane voščilnice. Prodajala bi dva, delo bi
bilo plačano. Predlaga se Matica Zobca, Tilna Nosana in Domna Češarka.
•
Jošt Ţagar predlaga, naj si na spletni strani RŠK-ja vsak naredi svoj račun, da lahko
objavljamo članke.
•
Ana Češarek predlaga RŠK glasilo/publikacijo v smislu reklame. Izhajala bi vsaj 2x
letno, stroške bi delno pokrivali morebitni sponzorji. Ustanovi se odbor za glasilo: Ana
Češarek, Domen Češarek, Maša Mlakar, Tit Starc.
•
Jošt Ţagar vpraša po mnenju o izdelavi klubskih izkaznic. Prisotni so deljenega
mnenja po potrebi le-teh. Vsi pa se strinjamo, da bi se to izvedlo šele naslednje šolsko leto, če
ţe.
•
Spletna anketa: največ glasov je za kino (V tem primeru bi imeli Joker kartico za
Kolosej, ki bi si jo člani sposojali. Janja Starc izpostavi dvom, če bi kartico res prinašali nazaj
v klub.) in pico (Harlekin je nezainteresiran, predlog za Kotar-ja.)
•

Ana Češarek predlaga subvencioniranje koncerta Rammsteinov.

•
Janja Starc predlaga vsaj en dogodek v okviru RŠK-ja, ki ne bi bil tako alternativen in
bi bil namenjen tudi privrţencem popularne glasbe. Jošt Ţagar se ne strinja, ostali ja. Domen
Češarek predlaga dogodek, na katerem bi bila elektronika. S tem se vsi strinjamo.
•

Za RŠK bar je bil do sedaj namenjen Mihelič, debata o tem, če bi bil to sedaj Event.

•

Pust: vprašanje, kje biti, Mihelič ali Event.

•
Janja Starc predlaga sodelovanje v smislu skupnega druţenja z drugimi klubi. Maša
Mlakar se javi za komuniciranje in dogovarjanje s KLUKŠ-em.
•

Jošt Ţagar pove, da se dogovarja, da bi imeli v Ribnici film Jaz sem Janez Janša.

•
Janja Starc predlaga poletne filmske večere na prostem. Domen Češarek predlaga, da
se zmenimo za en termin na ribniških Grajskih večerih.


Jošt se dogovarja z Umanotero (ekološkimi aktivisti, ki se zavzemajo za trajnostni
razvoj) za delavnice, na katerih bi predstavljali socialno zeleno potrošništvo. (V sredo,
12.12.2012 ob 16ih ima na Filofaksu Dušan Plut predavanje o trajnostnem razvoju
Slovenije.)

Jošt zaključi sestanek.
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Sejo smo zaključili ob: 22:40.

Ribnica, 7.12. 2012
Zapisnikar: Janja Starc

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Ţagar

