Ribniški študentski klub
rsk.klub@gmail.com
Knafljev trg 2, 1310 Ribnica

ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
12.10.2013, ob 19.00 je bil redni sestanek UO in aktivistov Ribniškega študentskega kluba v
prostorih kluba.
UO: Jošt Žagar, Ana Jaklič, , Elvira Košele, Ana Češarek, Tit Starc, Domen Češarek, Zala
Žagar
Aktivisti:, Miha Turk, Jan Pogorelec
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika prejšnje seje
Poročilo o izidu 2. številke SKUP-a
Kulturna ropotarnica (projektni načrt)
Brucovanje (projektni načrt)
Noč čarovnic (projektni načrt)
Razno

AD 1: Potrditev zapisnika prejšnje seje
Sklep: Zapisnik je bil soglasno potrjen

AD 2: Poročilo o izidu 2. številke SKUP-a
Elvira Košele je predstavila poročilo o izidu 2. številke SKUPa.
Sklep: Projektno poročilo je bilo soglasno potrjeno.
AD 3: kulturna ropotarnica (projektni načrt)
Miha Turk je predstavil projektni načrt kulturne ropotarnice.
Projekt bo potekal cel mesec začenši z 23.11.2013 in nastopom Marka Breclja. Na dogodku
bojo grafitarske delavnice in druga predavanja, ki se bojo končale z nastopom Damirja
Avdiča, 14.12.2013. Povzetek plana bo Miha poslal po mailu. Vsebina projekta je sprejeta,
posamezni dogodki so še fleksibilni. Avdič je potrjen, Brecelj načeloma (čakamo drugo oz.
dokončno potrditev). Promocija bo potekala preko linolejskih delavnic, ki bo 26.10. in
potencialno 2.11.2013. Projekt bo znašal cca. 2000 eurov. V načrtu je fotografski natečaj,
ideje za temo natečaja se še zbirajo.
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Sklep: projektni načrt je soglasno sprejet.

AD 4: brucovanje
Jošt Žagar je predstavil projektni načrt za brucovanje 2013. Pogovarjal se je z Alešom iz
Galopa. 9. ali 8. 11 bi se dalo narediti brucovanje v Galopu. Igre se ne bi izvedlo, namesto
tega bi bila zdravica. Vstopnine za člane ne bo, za nečlane bo 3 eure. Bandi naj bojo do 1200
eurov.
Igre: Janja poudarja, da bi vse skupaj propadlo zaradi lokacije. Elvira predlaga, da se uvede
nekaj novega kot na primer zaobljuba. Janja predlaga, da so te igre med dogajanjem skupaj s
bendom. Predlog, da ne bi bilo iger. Raje kakšna zdravica ali zaprisega.
Datum: sobota v novembru. Potrebno še vprašati in se dogovoriti za točen datum.
Predlogi: Janja predlagala Hotel, Event.
Sklep: Projektni načrt za brucovanje 2013 je bil soglasno sprejet.
AD 5:
Zala Žagar je predstavila projektni načrt.
Bliža se Noč čarovnic. Za izvedbo je ob pomoči vodstva zadolžena Zala kot predstavnica
dijaške sekcije. Noč čarovnic bo v klub, program: tekmovanje za najboljšo samostojno in
skupinsko masko.
Sklep: Projektni načrt za Noč čarovnic je soglasno potrjen.
AD 6:
Pod razno nič.

Sejo smo zaključili ob: 20.30.

Ribnica, 12.10.2013
Zapisnikar: Tit Starc

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

