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ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
3.8.2012, ob 19.00 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
Aktivisti: Jure Lovšin, Elvira Košele, Klavdija Šilc, Polona Petrovič, Matej Petek, Tilen
Nosan, Nik Rus, Ana Cvar, Klavdija Šilc, Rok Klun

Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev prejšnjega zapisnika
Poročilo projekta Matjaž Javšnik- Tržni dan v Sodražici
Alternativa (podrobnejši plan)
Sejem
Uporaba športne dvorane v letu 2013/14
Razno

AD 1:
Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka je bil soglasno potrjen.
AD 2:
Ana Češarek je predstavila poročilo projekta.
Sklep: Poročilo projekta je bilo soglasno potrjeno.
AD 3:
Pri Aternativi je potrebno je še urediti pogodbo za Elektriko, posredovati jim je potrebno
zahteve od GIG.
Šotor bo zagotovil Nik Rus, potrebno je poskrbeti le za prevoz le tega.
Za vodo naj bi zagotovil Adamič Nejc.
Tit poroča, da je za pijačo vse domenjeno z Merkatorjem ter tudi z ponudnikom ??? za pivo
ter preostalo alkoholno pijačo.
Ana poroča da so Dixie zagotovljeni in prav tako zapestice.
Delo bo razdeljeno na dva dela. Dopoldanski ter popoldanski del. V dopoldanskem času
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postavitev prostora. V popoldanskem času…
Majice:
Predvideno je naročilo 150 majic, ki se jih bo podarilo po enakem sistemu kot lani. Člani
kluba ter glasbeniki bojo dobili majice brezplačno zato je treba preventivo zbrati želene št.
majic posameznika.
Strežba pijače:
Potrebno se je pozanimati, kako se bolj učinkovito toči pijačo.
Pospravjanje:
Po dogodku bo potekalo čiščenje ki bo potekalo predvidoma 2 uri.
Odbojka:
Za nagrado od sponzorjev nismo dobili odziva. Nagrade bodo v skupni vrednosti 100€.
Projektni načrt je sprejet.

AD 4 :
Za sejem je predvidena stand-up točka s Pižamo ter tremi neuveljavljenimi komiki. Potrebno
je izbrati še eno glasbeno skupino za večerni del. Tilen je predlagal, da bi organizirali airguitar. Najeli bomo tudi električnega ''bika''. Ponovili bomo tudi stojnico.
Zaradi tega, ker lani Turistični društvo ni zagotovilo določenih stvari je potrebno že pred
sejmom zagotoviti si elektriko, dixije ter poizvedeti kakšna je časovna omejitev. Ponovno
bomo sodelovali tudi pri suhorobarskih igrah.
AD 5:
Dobili smo razpis za najem športne dvorane. V preteklosti je za uporabo športne dvorane
izrazil željo Domen Marinč.
AD 6:
Elvira poroča, da naj bi revija SKUP predvidoma izšla v oktobru. Oblikovano bi moralo biti
že v septembru.
Jošt zaključi sestanek.
Sejo smo zaključili ob: 20:30

Ribnica, 7.12. 2012
Zapisnikar: Domen Češarek

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

