
 

 

Na Ptuju, 15. novembra 2014 

 

ZAPISNIK 

redne seje Upravnega odbora društva CKP, ki je bila v sredo, 12. 
novembra 2014, ob 19.30 uri,  v prostorih Narodnega doma na 
Ptuju.  

Sestanka so se udeležili: Petere Kapele, Karmen Ivančič, Ida 
Lepej, Mitja Vaupotič, Rado Škrjanec, Marjan Gojkovič. 

Opravičili so se: Lidija Žmavc, Vesna Masten. 

Ostali prisotni člani: Martina Ajster, Miran Harb. 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Plakete in priznanja Zveze kulturnih društev Ptuj – razpis 
3. Statut Društva - osnutek 
4. Razno 

Dnevi red je bil soglasno sprejet. 

 

Pod točko 1: 

Sklep: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 

Pod točko 2: 



Sklep: Do 1. Decembra 2014 se sprejemajo predlogi z 
utemeljitvijo za priznanja Zveze kulturnih društev občine Ptuj. 
Za priznanja lahko predlagamo fizične in pravne osebe. 

Pod točko 3: 

Sklep: Sprejme se osnutek statuta, ki ga predlagamo v sprejem 
skupščini na prvem rednem zasedanju. Predlog se uredi še 
oblikovalsko in se lektorira. Uskladijo se tudi pravni akti v 
naslovu. 

 

Pod točko 4: 

1. Potni stroški za Dornavo se ne povrnejo. 
2. Pripravi se generalni sklep o povračilu stroškov v društvu, 

in sicer kdaj smo člani upravičeni do potnih stroškov in v 
primeru kakšnih razdalj (vaje, nastopi v bližnji okolici, 
gostovanja). 

3. Udeležbo na pogrebu žene bivšega predsednika društva v 
Burghausnu financiramo na osnovi vloge, vendar največ do 
100 eurov. 

4. Plačamo šopek rož za na grob žene bivšega predsednika 
društva v Burghausnu. 

5. Društvu v Račah v decembrskem času ne bomo posodili 
samostrela, ker ni osebe iz našega društva, ki bi prevzela 
skrb nad uporabo in varnostjo uporabnikov. 

6. Po sekcijah se moramo člani odločiti o nastopu v juliju na 
prireditvah Arsane, kjer bi se predstavili s samostojnim 
društvenim projektom. V kolikor se bo za ta projekt 
odločilo sodelovati do 15 članov, bomo projekt izvedli. 

7. Prejeli smo ponudbo italijanske skupine z zastavami, a je 
žal zaradi visokih strokov ne moremo sprejeti.  

8. Prošnjo naše članice Ide Lepej, ki je od društva želela  
zapisnik o njeni poškodbi za zavarovalnico, smo zavrnili. 



9. Društvo kandidira na občini za svoje prostore. 
10. Za komercialne nastope sekcij se pripravi cenik. (Kdaj, 

kje, kdo in kako se predstavljamo?) 
11. V kolikor bo interes, bomo organizirali grajsko večerjo za 

vse člane v znani ptujski gostilni. Udeleženci so oblečeni v 
svoja srednjeveška oblačila. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

Rado Škrjanec, l. r.  
predsednik društva CKP 


