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

ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
12.1.2014, ob 18.00 je bil redni sestanek UO in aktivistov Ribniškega študentskega kluba v
prostorih kluba.
PRISOTNI:
Člani upravnega odbora: Jošt Žagar, Ana Jaklič, Ana Češarek, Domen Češarek, Anja Zobec,
Tit Starc, Janja Starc
Aktivisti: Maja Rus, Elvira Košele, Maša Mlakar, Tilen Nosan
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Ribniški žur v Ljubljani
3. Projekcija filma Jaz sem Janez Janša
4. Nefiks
5. Spletna stran RŠK
6. Publikacija RŠK
7. Ordnung und Disziplin v prostorih kluba, dežurstvo
8. Subvencije
9. Kupovanje in plačevanje
10. X-Box
11. Glasbena mineštra
12. Zabava za pusta
13. Čistilna akcija – skladišče
14. Ureditev prostorov RŠK
15. Razno

AD 1: Potrditev zapisnika prejšnje seje
Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka je bil soglasno potrjen.
AD 2: Ribniški žur v Ljubljani
Za Ribniški žur v Ljubljani je bilo predlagano ime Ribn'šku žagajne.
Dogodek se bo odvijal na Metelkova mesto, in sicer v Gali Hali ali v Gromki 13. ali 20.
marca. Za dogovarjanje za prostor določen Jošt Žagar.
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Predlagane so bile skupine: Golliwog, Chicksy Dicks, All one to me. Postavili smo tudi
okvirno ceno za vse skupine skupaj, ok. 500 evrov. V primeru, da predlagane skupine ne bodo
sodelovale, se bo poiskalo druge, žanrsko primerne (alternativna, punk, rock, metal glasba),
npr. v Sodražici ali pa se jih bo povabilo preko objave na Facebook-u. S skupinami se še v
naprej dogovarja Domen Češarek.
Vstopnine za člane ne bo.
AD 3: Projekcija filma Jaz sem Janez Janša
Jošt Žagar je predstavil projekt Ime česa je Janez Janša. Dogodek bo potekal 2. februarja
2013 v Rokodelskem centru ob 19. uri.Za promocijo je zadolžena Maša Mlakar.Za
lepljenje plakatov na Turjaku in v Velikih Laščah se dogovorita Ana Češarek in Maša
Mlakar. Za organizacijo degustacije se odloča ob kasnejšem času. Vstop za člane je
brezplačen, ostali 2 evra, v primeru, da je zaradi tega dvorana plačljiva je vstop prost za
vse.
SKLEP: Predstavljen projektni načrt je bil soglasno sprejet.

AD 4: Nefiks
Jošt je predstavil zvezek Nefiks in postavil vprašanje o smiselnosti promocije izdelka v
klubu. Ker ni bilo zainteresiranosti, se predlog opusti.
AD 5: Spletna stran RŠK
Maša Mlakar je dala pobudo za preoblikovanje spletne strani in predstavila idejno
zasnovo. Njena pobuda je požela odobravanje.
AD 6: Publikacija RŠK
Na sestanku je bilo sklenjeno, da se naredi projekt oblikovanja publikacije RŠK. Glavni
aktivisti za publikacijo RŠK so: Tit Starc, Domen Češarek, Ana Češarek, Maša Mlakar,
Elvira Košele, Jošt Žagar. Namen publikacije – prikazati delovanje in dejavnosti RŠK,
omogočiti kritični pogled posameznika, pridobitev članov. Za glavno urednico je določena
Elvira Košele.Za vizualno oblikovanje določena Maša Mlakar.Za pridobitev sponzorjev
zadolžena Ana Češarek.
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AD 7: Ordnung und Disziplin v prostorih kluba, dežurstvo
Dogovorjeno je, da je se razjasni, da obstaja plačevanje pijače v klubu, ki pa ne bo
nadzorovano. V ta namen je bo na steno pritrjena tabla za pisanje s kredo. Uporabnik bo
sam dostopal do hladilnika, plačevanje pa bo temeljilo na zaupanju. Izpostavljeno je bilo,
da je treba uvesti jasno določene dolžnosti dežurnih. Nadzorni odbor zadolžen, da napiše
pravilnik oz. smernice za dežurne v uradnih urah.

AD 8: Subvencije

Predlogi za subvencije: tenis, kino, picerija Harlekin, frizer. Ostale subvencije, ki so bile
do sedaj, ostanejo.Za dogovor s picerijo Harlekin zadolžen Tit Starc.Za dogovor za kino
Kolosej zadolžena Ana Češarek.Nadzor in naročanje za subvenciji prevzame Ana
Češarek.
AD 9: Kupovanje in plačevanje
Sprejet je bil dogovor, da se čim več stvari kupuje z bančno kartico, saj to pomeni manj
dela za blagajničarko. Bančno kartico ima v lasti Jošt. Kdor ima namen kupovati, jo dobi
pri njem. Za vrednost nakupa prek 200 € je potrebno soglasje vodstva.

AD 10: Nakup X-Box-a

Domen je podal predlog o nakup igralne konzole xbox 360 z dodatki. Vrednost celotnega
nakupa je približno 500 €. Nakup je bil soglasno podprt.
AD 11: Glasbena mineštra
Ana Češarek je predstavila projektno poročilo.
Ana se je pogovarjala z Mladinskim klubom Sodražica, ki bo v februarju organiziral
dramsko igro Glasbena mineštra. Zaradi pomanjkanja sredstev bo za finančni del poskrbel
RŠK .
Sklep: Projektni načrt je bil soglasno potrjen.
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AD 12: Zabava za pusta
Maša Mlakar predstavi projektni načrt Pustnega brucovanja.
Določen datum 9. februar. Dogovor v Miheliču – zavod Cobartis. Potrebno urediti
dovoljenje na policiji, ozvočenje, okraševanje, organizacija iger, oglaševanje, organizacija
glasbe, strežbe, nagrad.
Sklep: Projektni načrt je bil soglasno sprejet.

AD 13: Čistilna akcija – skladišče
Zadolžena Domen Češarek in Maja Rus.
AD 14: Ureditev prostorov RŠK
Tilen je podal predlog, da se za na kadilnico naroči klop in za v klubski prostor, kjer je
namizni nogomet, naroči kotni kavč. Sam se je zavezal k temu, da bo poizvedel tudi o ceni
izdelkov. Zadolžena Tilen Nosan in Domen Češarek.

AD 15: Razno
Za Kulturno ropotarnico zadolžen Domen Češarek.
Predlog za nakup stiskalnika plastenk in table k hladilniku ter grelnika za vodo (za čaj) je
bil potrjen.

Sestanek je končan ob 21:45.
Ribnica, 12. 1. 2013
Zapisnikarica: Janja Starc

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

