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ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
16.8.2013, ob 18.30 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: Elvira Košele, Tilen Nosan
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika s prejšnje seje
2. Poročilo projekta Kolesarjenje na Kolpo
3. Ribniški sejem
4. Uradne ure v septembru in nabiranje članstva
5. Brucovanje
AD 1: potrditev zapisnika s prejšnje seje
Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka je bil soglasno potrjen.
AD 2: poročilo projekta Kolesarjenje na Kolpo
Jošt Žagar je predstavil poročilo projekta.
Sklep: Poročilo projekta je bilo soglasno potrjeno.
AD 3: sejem
Tit Starc predstavi projektni načrt.
Povedal je, da je birokracija urejena. Ana Jaklič ne more skrbet za pijačo, tako da bo to
prevzela Elvira.
Eno noč pred sejmom je treba zapreti parking, da ne bo avtomobilov. Potrebujemo palete,
Tilen in Domen data idejo, da se jih kupi, da se jih ne bo vedno iskalo. Anja bo vprašala, če
jih ima oče.
Za stand-up bi potrebovali klopi za 50 ljudi. Plan je tak, da se bo naredilo sedišča.
Turistično društvo reklo, da bo postavilo stojnico za koktajle. Treba je uredit, da dajo še eno
stojnico za obrtnike. To je treba še uredit.
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Poslat mail tistim, ki bodo prodajali stvari na stojnici, da se vemo organizirat. Vzeli bomo
mize iz kluba. Prodaja lahko le prijavljen član kluba. Tit vpraša turistično društvo, kako je z
davkom pri prodaji na stojnici.
Oglaševanje: Domen bo objavil na facebooku tekst, ki bo napisala Anja – kaj bomo priredili
in da imamo stojnico, da se lahko prijavijo člani, da bodo prodajali.
Aktivnosti na sejmu: poleg turnirja namiznega nogometa (potreben je organizator za
koordinacijo, nagrada je pivo. Tega je treba še določit na dan dogodka) bi imeli še Air guitar
(vodja tega še ne more potrdit zadeve, trajala bi sicer pol ure, bo poklical nazaj Tilna).
Benda bosta dva: Charlie Butterfly (še enkrat potrdit z njimi) in All one to me (se bo vse
dogovoril Domen).
Poskrbet bo treba tudi za razsvetljavo. Vzeli bomo reflektorje iz kluba. Treba preverit, ker je
eden na Alternativi nehal delovat.
Župnik je ponudil trofazno elektriko. Tit bo še uredil podrobnosti z njim. Tilen ob tem omeni
tudi šiviljo, ki je že lani dala elektriko. Dvofazni tok se tudi rabi, najbrž imamo pretvornik
(treba preverit).
Prevoz do dogajanje je treba pisno uredit oz bi se kombi že večer prej postavil.
Turistično društvo naj nam da še bone za hrano za Pižamo in njegovo ekipo. Potrebujemo 4
kupone.
Priskrbeti je treba LED!
Sklep: Projektni načrt je sprejet.

AD 4: uradne ure v septembru in nabiranje članstva
Za prednostni sklad moramo čim prej dobiti člane. Ideja je, da prvih 100 dobi eko flaško.
Podrobnosti bo preveril Jošt.
Uradne ure se začnejo zadnji vikend v septembru. Oktobra pa petke in sobote. Oktobra mora
biti vsak vikend dogajanje: turnirje, filmski večer, večer zastonj pijače,
Kdor nabavi kupon za knjižnico je zastonj.
Vpisnice bi se vpisovale pred pisarno, zato da se malo »posedi«.
Ob vpisu dobijo publikacijo Skup.
Ob vpisu si dobil tudi koledar in planer (sto). Naredila bo Anja.
Oglaševanje vseh teh dejavnosti: v Rešetu čez celo stran (zastonj! – ureja Ana),
Jošt predlaga, da se naredi članske izkaznice, ker jih zahteva prednostni sklad. Bo uredil Jošt.
Pristopne izjave bi bilo dobro razdelit tudi po študentskih servisih sosednjih občin.
Ana bo naročila še bone za kolosej in savno.
Naj se skliče še obči sestanek za vse nove aktiviste, kjer bi se promovirala aktivnost kluba.
Treba preverit, če jih je dovolj kulijev.
AD 5: brucovanje
Lansko leto ni bilo okej.
Domen predlaga povezavo z Gallopom, da bi bilo tam. Vsi predlagajo mesec november.
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Jošt zaključi sestanek.

Sejo smo zaključili ob: 19:40.

Ribnica, 16.08. 2013
Zapisnikar: Elvira Košele

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

