
 

 

Na Ptuju, 21. prosinca  2015 

 

ZAPISNIK 

 

redne seje Upravnega odbora društva CKP, ki je bila v torek, 20. januarja 2015, ob 
18.00, v Narodnem domu na Ptuju. 

Prisotni: Lidija Žmavc, Karmen Ivančič, Ida Lepej, Mitja Vaupotič, Rado Škrjanec, 
Marjan Gojkovič, Inge Weigl 

Opravičili so se: Vesna Masten,  Petere Kapele 

Ostali prisotni: Harb Miran, Bojan Miško, Lirija Zemljarič , Karmen Horvat, Andreja 
Mlakar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčne seje 
Ida Lepej predlaga, da se v zapisniku korespondenčne seje zapiše, da ona ni 
glasovala pri predlogu  za priznanje Mariji Masten. Predlog je sprejet. 
 

2. Priprave na skupščino: 
Sklep: članski sestanek bo 3.2. ob 18.30 v Narodnem domu 

 določitev datuma in dnevnega reda skupščine, 
Sklep: Skupščina bo 27.2. 2015 ob 18.00 v Narodnem domu 

 sprejem predloga statuta, 
Sklep: UO sprejem predlog statuta in tega pošljemo vsem članom v javno 
razpravo in ga obravnavamo na članskem sestanku, 

 razpis volitev, 
Sklep: UO poziva vse člane, da kandidirajo za naslednje funkcije v CKP: 
predsednik CKP, podpredsednik CKP, tajnik in blagajnik.  
Kandidati za predsednika naj pripravijo izhodišča za delovanje društva v 
naslednjem  mandatnem obdobju. Kandidate lahko predlagajo tudi član ali več 
članov, vendar si morajo pridobiti soglasje kandidata. Kandidature 
pričakujemo do članskega sestanka. 



 
3. Program dela za leto 2015 
 Jurijeva tržnica,  

Sklep: Jurijeva tržnica bo 25. 4. od 9.00 do 12.00. Za tehnični del organizacije 
je zadolžena Mojca Masten. 
 

 III. Kloštrski večer, 
Sklep: Kloštrski večer bo 29. 5. Organizacijo prevzame sekcija Graziosa. 
 

 grajske igre, 
Sklep: Grajske igre bodo od 26. 6. do 28. 6. 2105 
 

 otroški tabor 
Sklep: O otroškem taboru odloči novo vodstvo CKP. 

 
 gostovanja CKP, 

Sklep:dogovorjeno je za: 
Burghausen, 10.-12. 7. 2015, 
Koprivnica, 28.-30. 8. 2015, 
Na vsa vabila, ki bodo še prišla, se bomo odzvali. 
 

 prireditve na Ptuju. 
Sklep: Odzivamo se na vabila in glede na možnost nastopa članov. 

 
4. Razno 
 Na članskem sestanku spregovorimo o delovanju sekcij. 
 Pripravit bo potrebno pravilnik o vlogi članov: knez, kneginja, sodnik, 
gospodar; urediti bo potrebno odnos do pusta, prav tako pa določit pravila 
oblačenja. 
 V petek, 20. februarja 2015 organiziramo družabni večer ob srednjeveški hrani 
in v srednjeveških oblačilih na principu samoplačništva. Kraj in uro bomo 
posredovali z vabilom vsem članom. 
 
Sklep: 
V društvo se sprejme Janeza Vebra in Mirana Krajca, oba bosta delovala v sekciji 
vitezov. 
 
Sklep: 
Iz društva izstopajo: Urška Hlupič, Vesna Masten in Marko Košir. 

 

 

Zapisal: 
Marjan Gojkovič 

Rado Škrjanec, l. r.  
predsednik društva CKP 


