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ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
6.4.2013, ob 19.00 je bil redni sestanek UO in aktivistov Ribniškega študentskega kluba v
prostorih kluba.
PRISOTNI:
Člani upravnega odbora: Jošt Žagar, Ana Češarek, Domen Češarek, Tit Starc, Ana Jaklič,
Anja Zobec, Zala Žagar
Aktivisti: Maja Rus, Tilen Nosan, Nejc Adamič, Rok Klun, Maša Mlakar, Jure Lovšin, Manca
Markelj, Matic Zobec, Elvira Košele, Lučka Ilc
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje
2. Poročilo projekta Študent gre v svet
3. Sestanki
4. SKUP
5. Ribnšku žagajne
6. Večer Dungeus and Dragons
7. Alternativa 2013
8. SKO- Šolstvo in šolnine v neoliberalizmu
9. Nadaljnji projekti
10. Razno

AD 1:
Sklep: Zapisnik je bil soglasno potrjen
AD 2:
Tit Starc je predstavil poročilo projekta Študent gre v svet.
Sklep: Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
AD 3:
Sklep: Sestanki so redni in so vsako prvo soboto v mesecu.
AD 4:
Ela je predstavila vsebino prve številke. Danes so poslali prošnje za donatorstvo po pošti.
Publikacija mora biti v skladu s prednostnim skladom. Dobila bo tudi ISSN številko od NUK-
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a. 1 teden je predviden za iskanje sponzorjev. Tiskarna nato rabi še 5-8 dni za tisk. Domen
izpostavi, če res potrebujemo več kot dve številki na leto. V oglaševanje se gre, če ne dobimo
dovolj financ. Številka nujno izide aprila.
Maša ob izidu predlaga slavnostno prireditev. Ela izpostavi, če bo publikacija dosegljiva tudi
online. Na vpogled dobimo letak z kolofonom.
Debata o tem, ali je bilo dovolj promocije. Večkrat bi bilo treba dati na Facebook objave. Ana
J. razloži, da je treba novico deliti. Potrebno je spamati. Namen, da bodo člani obveščeni o
novicah kluba. Bolj pomembne novice naj se večkrat deli.
AD 5:
Domen Češarek je predstavil poročilo projekta. Pogovor o tem, da je dogodek uspel. Jošt,
Domen, Nejc povedo, da je bilo zakon.
Finančno je bil projekt kar drag: 550 KUD, bendi vsak 250 (900 skupaj), plakati 10 EUR,
organizacija 30 vsak, je 1500 približno.
Jošt vpraša, če smo dali preveč. Se strinjamo, da je bilo ok.
Sklep: Poročilo projekta je bilo potrjeno.

AD 6:
Zala Žagar je predstavila projektni načrt za dogodek dijaške skupnosti. Igralo se bo Dungeus
and Dragons. To bi bil še večer družabnih iger. Stroškov ne bo. Ana Č. predlaga welcome
drink.
Matic predlaga, da bi se na projektorju predvajali zmaji.
Sklep: Projektni načrt je potrjen.
AD 7:
Domen poroča o Zmellkow. Predlaga, da odpremo debato na gmailu že danes, kjer se začne
pogovor o bendih in ostalem. Odločimo se, da bi imeli Zmellkow raje na sejmu. Jošt predlaga
bolj alternativne skupine.
Predlagani bendi: posebna debata na gmailu.
Potrebno je začeti delati, Tilen predlaga, da se določi vodje. Vodja za bende Domen Č. in Rok
Klun. Vodja projekta sta: Jošt Žagar, Tit Starc
Datum 10. 8. 2013
Zaščita imena.
Podoba. Prestavimo na naslednji sestanek.
Tilen prijavi pomembnost prijave dogodka. Dogodek bosta prijavila Tilen in Jošt.
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Kultur Schock, Elvis Jackson, Melodrom, Buldožer, Demolition Grup, Canyon Observer, En
band iz Kočevja, S.A.R.S. …
AD 8:
Tilen Nosan je predstavil projektni načrt skupine za kritično obravnavo.
Sklep: Projektni načrt je soglasno potrjen.
AD 9:
ŠKIS-ova tržnica bo v sredo, 8. 5. 2013. Ana J. pove,da ni se še nič ne ve. Predstavi glasbeni
program. Tigrajvu mlajku naj bi ostalo, plus še kaj drugega. Domen predlaga jajčni liker.
Potrebujemo avto in šoferja. Ana J. predlaga, da se skliče sestanek, ko bo dobila več
informacij.

AD 10:
Lučka pove, da želijo, da odstranimo deske, ki jih uporabljamo za sejem. Ponudi, da lahko
plačamo najemnino 250-300 eur na leto.
Tilen predlaga, da bi bil hišnik.
Potrebno urediti omarico za X-box.
Fotokopirni stroj. Kam bi ga postavili? Printer s skenerjem rabimo. Se odločimo, da ga bomo
kupili. Ana J. bo pogledala ponudbe.
Nov prostor v IDEAL-u. Najprej moramo dobiti internet. Potrebujemo nov paket, ker je
internet prepočasen. Ponudbe bo pogledal Jure.
Jošt zaključi sestanek.

Sejo smo zaključili ob: 20:40.

Ribnica, 6.4. 2013
Zapisnikar: Ana Češarek

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

