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

ZAPISNIK REDNE SEJE UO IN AKTIVISTOV RIBNIŠKEGA ŠTUDETNSKEGA
KLUBA
21.9.2013, 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, Janja Starc
Aktivisti: Elvira Košele
Sejo je vodil predsednik kluba Jošt Žagar po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika s prejšnje seje
Projektno poročilo Alternativa
Projektno poročilo Sejem
Brucovanje
Kulturna ropotarnica
Začetek uradnih ur
Projektni načrt SKUP, št. 2
Kostanjev večer
Razno

AD 1: Potrditev zapisnika s prejšnje seje
AD 2: projektno poročilo Alternativa
Jošt Žagar je predstavil finančno poročilo Alternative.
Janja izpostavila, da je bilo preveč študentov zaposlenih. Jošt se je strinjal. Poudaril, da smo
imeli jih toliko, kot prejšnja leta, predvsem zaradi problemov pipc na pivu. Naslednja leta bo
drugače. Tudi plačilo bo manjše.
Sklep: projektno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

AD 3: projektno poročilo Sejem
Jošt predstavil finančno poročilo Sejem. Elvira vprašala glede pijače, ki so ostale za delanje
koktejlov.
Sklep: projektno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
AD 4: brucovanje
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Jošt pričel temo o brucovanju. Ideja je, da bi ga pripravili v Gallopu. Predstavil je pluse in
minuse te ideje.
Vsebina: Jošt poslal e-mail za Zaklonišče Prepeva.
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: Ana J. se bo dogovarjala z Gallop-om.
AD 5: kulturna ropotarnica
Domen Češarek je predstavil program. Ideja je, da bi izvedli v TVD Partizanu. Stroški, bi bili
zelo majhni. Trajala bi ali dva dni, ali en dan. Predlagana sta Marko Brecelj in Damir Avdič.
Dogodek bi se odvil novembra ali decembra.
Jošt Domnu povedal, kaj mora vse pripraviti, predvsem finančni načrt.
Potekale bi tudi delavnice. Jošt predlagal, da bi ropotarnica potekala dva dni, ravno zaradi
delavnic.
Sklep: Domen Češarek in Miha Turk bosta pripravila kulturno ropotarnico.
AD 6: začetek uradnih ur
Jošt povedal, da se naslednji teden začnejo uradne ure. Potekale bodo v petek in soboto. Dva
dni bodo potekale samo v oktobru. Predstavil je tudi darilca za nove člane. Zastonj se bo
dajalo knjižnične kupone. Domen predlagal, da se večere vsebinsko zapolni in s tem privabi
ljudi. Bo kak tarok večer, turnir v ročnem nogometu, … V petek bo tudi otvoritveni žur.
Janja vprašala, kaj bomo subvencionirali v novem letu. Jošt naštel subvencije.
Jošt vprašal, če poznamo koga, ki zna delati koktejle. Janja predlagala Blaža Pelca.
AD 7: projektni načrt SKUP, št. 2
Elvira Košele je predstavila projektni načrt. Tudi, kdaj približno bo SKUP izšel. Izšlo bo ene
200, 220 izvodov. SKUP bo kot darilo ob vpisu v klub.
Jošt predlagal, da se ga še pošlje častnim članom.
Jošt vprašal, če bo kakšna zabava, vendar je Elvira ne bi poudarjala, ker ni Maše, ki je na
Škotskem.
Predlagal Jošt, da se dobi čim več ponudb za tisk.
Jošt vprašal, če bo do konec leta še ena številka izšla. Vendar je poudarila, de odvisno od
Jošta. Če je interes, ja, drugače ne. Elvira predlaga, da si mesec oktober vzamemo za
opazovanje, da vidimo ali bodo člani zainteresirani in pisali kaj za naslednjo številko SKUP-a.
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Jošt poudarja, da če bo tretja številka, da mora biti biti cenejši SKUP. vendar bo verjetno izšla
tretja številka po novem letu, januarja.
Sklep 1: Projektni načrt je bil soglasno sprejet.
Sklep 2: Do novega leta ne bo izšla tretja številka SKUP-a.
AD 8: Kostanjev večer
Zala Žagar je predstavila projektni načrt.
Za namene pridnostnega sklada je potrebno organizirati Kostanjev večer, ki ga bodo vodili
dijaki.
Sklep: Projektni načrt je sprejet.

AD 9: razno
Ana J. je predstavila, kaj so se pogovarjali na regijski seji dolenjske in osrednje regije na
ŠKIS-u.
Škisov piknik: za na piknik potrebujemo avto.
Očitki glede dela na sejmu: Jošt izpostavil, da so ostali sami. Izpostavil je, da bo v nadaljnje
drugače in vse po načrtu.
Domen vprašal glede interneta in tiskalnika.
Glede tiskalnika je izpostavil idejo, da se nabavi mini kopirni stroj.
Sejo smo zaključili ob: 19.50.

Ribnica, 21.9.2013
Zapisnikar: Ana Jaklič

Predsednik Ribniškega študentskega kluba: Jošt Žagar

