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Na Ptuju, 11. septembra 2014 

!
!

ZAPISNIK 

seje Upravnega odbora društva CKP, ki je bila v sredo, 10. septembra 2014, ob 19.00 uri,  v prostorih 
Narodnega doma na Ptuju.  

Seje so se udeležili: Lidija Žmavc, Ida Lepej, Karmen Ivančič, Peter Kapele, Rado Škrjanec, Marjan 

Gojkovič, Inge Weingerl. Bojan Miško 

Opravičili so se: Vesna Masten, Mitja Vaupotič, 

Predlagan dnevni red: 

1. Analiza dogodkov v poletnem času  

2. Pregled finančnih dogodkov 

3. Načrti za delo v letu 2015 

4. Osnutek statuta CKP 

5. Razno 

Predlog: Doda se nova točka 3: Načrti za delo v letu 2014. 

Sklep: Predlog je sprejet (Za so glasovali vsi prisotni) 

Dnevni red: 

1. Analiza dogodkov v poletnem času  

2. Pregled finančnih dogodkov 

3. Načrti za delo v letu 2014 

4. Načrti za delo v letu 2015 

5. Osnutek statuta CKP 

6. Razno 

!
K točki 1)  



V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Bistvo razprave je bilo, da se na osnovi letošnjih izkušenj, dogodki 

naslednje leto izpeljejo boljše in z večjo angažiranostjo vseh članov. 

Poudarki za grajske igre: 

- Program dogajanja naj bo pripravljen v naprej in se deli pri vhodu 

- Angažirajo se študenti 

- Razmislimo o vstopnini 

- Ustanovimo organizacijski odbor pa pripravo iger 

- Programski list 

- Razmislek o sprevodu po mestu 

- Načrt postavitve šotorov mora biti pripravljen 

- Potrebno je jasno razdeliti naloge, napraviti seznam, ki je dostopen vsem 

- Za vse, ki delajo in pripravljajo igre, je potrebno zagotoviti hrano in pijačo 

- Na prizorišču mora biti glasba in to bolj živa 

- Povabiti moramo več pomembnih gostov 

- Razmisliti je potrebno o spremembi lokacije, Turnišče, Panorama 

- Razmisliti je potrebno o organizaciji otroškega tabora 

- Privabiti več srednjeveških likov, srednjeveški norček, vrtiljak, več dogajanja na prizorišču 

- Vabila za zaslužne člane in nečlane 

Ostali dogodki: 

- Pohvala za Žužemberk 

- Graja za Ribnico zaradi ne udeležbe 

- V Koprivnico je potrebno iti dva dni 

Sklep: Vsak posameznik naj še  pisno doda svoje pripombe in predloge 

!
K točki 2: 

Člani so se seznanili s trenutnim  finančnim stanjem, pregledali so prihodke in odhodke v letu 2014. 

Sklep: Po končanih dogodkih v letu 2014 ponovno pregledamo finančno stanje s vključeno ročno 
blagajno. 

!
K točki 3: 



- Pred nami je otvoritev razstave likovne kolonije iz grajskih igrah. Na otvoritvi imamo kulturni 

program s plesnimi točkami. 

- Baronov Tabor v Dornavi bo 4.10. in 5.10. Udeleži se ga CKP s knezom in njegovim dvorom v 
soboto popoldan. 

- 18.10 bo občni zbor Združenja viteškega časa Avstrija-Slovenija  na Ptuju. Čakamo še na 

dokončno potrditev sodelujočih. 

!
K točki 4: 

Osnova za razpravo je predlog dela Bojana, ki je del tega zapisnika. 

Sklep: Svoje predloge za delo v letu 2015 naj člani UO  podajo v pisni obliki tajniku. Z razpravo bomo 

nadaljevali na članskem sestanku. 

!
K točki 5: 

Člani so se seznanili z osnutkom sprememb Statuta CKP in podali nekaj pripomb. 

Sklep: Vsi člani naj pošljejo svoje pripombe tajniku, ki bo pripravil predlog statuta do naslednje seje 
UO. 

!
!
K točki 6: 

Sklep: Za vsakega člana, plesalca in plesalko, plesnih skupin Graziosa in Pelegrina, društvo prispeva 

za nakup plesnih čevljev 60 eurov. 

Sklep: Predsednik nadaljuje pogovore o vključitvi CKP v dramsko igro Vurberg - Ravno polje. 

 Opozorilo: leto 2015 je volilno leto, zato naj člani začnejo razmišljati o kandidaturah. Skupščino CKP 

bomo izvedli čim prej. 

!
Zapisal:  

Marjan Gojkovič          !!
Rado Škrjanec, l. r.  

predsednik društva CKP


