
 

 

Na Ptuju, 9. junija 2014 

 

 

ZAPISNIK 

seje Upravnega odbora društva CKP, ki je bila  v ponedeljek, 9. junija 2014, ob 19.30 uri,  v prostorih 
Narodnega doma na Ptuju. 

Prisotni: Lidija Žmavc, Vesna Masten, Ida Lepej, Karmen Ivančič, Peter Kapele, Mitja Vaupotič, Rado 
Škrjanec, Marjan Gojkovič. 

Odsotna: Inge Weingerl 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Pregled članstva CKP-ja 
3. Nakup osnovnih sredstev 
4. Pregled dogodkov in  dela CKP-ja  
5. Razno 

Sklep: Dnevni red je bil soglasno sprejet 

Ad1)  

Sklep: Potrdi se zapisnik seje UO z dne 21.5.2011. 

 

Ad2)  

Sklep: zaradi neplačevanja članarine črtamo iz članstva: 

Andrejo  Čelan, Brigito Drevenšek, Janija Fridla, Urško Glažar, Barbaro Jarh Ciglar,  Andrejo 
Kostanjevec, Katarino Kozel, Romano Križanič, Miha Mastena. 

Sklep: Iris Mlakar je članica CKP, sklep o izbrisu iz dne 23.4. 2014 se prekliče. 

Sklep: V članstvo se vpiše Andreja Belšak in Martina Marina Ajster (otrok do 7 let). 

 

Ad3) 

Sklep: Nabavi se prikolica za ceno 2921 eurov bruto. 

Sklep: Mešalna miza in zvočniki se zaupajo v hrambo gospodarici skladišča Mojci Masten. 



 

Ad4) 

Dosedanji dogodki (Kloštrski večer, gostovanje na Bledu in Štatenbergu, ter  večer v Primusu) so bili 
izpeljani. Člani UO so razpravljali o organizacijskih pomanjkljivostih in se pogovorili o njih in o tem, 
kaj narediti, da bi bilo pomanjkljivosti čim manj. 

Grajske igre: 

 Priprave, tečejo, zunaj so letaki in plakati. 
 Dopoldanska povorka se bo začela ob 11.00 v Murkovi ulici. 
 Lidija poskrbi za vodo za udeležence. 
 Popoldanski program se začne ob 14.00. 
 Dežurstvo na vhodu za zbiranje prostovoljnih prispevkov na prireditveni prostor bo po 

sekcijah, razpored se naredi na licu mesta, začne se ob 14.00 in traja do 18.00. Priporočen 
znesek za odraslega je 2 evra, vsak dobi šopek, otroci imajo brezplačen vstop. 

 Peter je predlagal še vrsto nastopajočih, vse predlagane se povabi. 
 V nedeljo dopoldan bo lokostrelski turnir za nastopajoče. Organizatorja sta Grčarja. 

Ostali dogodki: 

 20.6. nastop na podelitvi vinskih priznanj bo ob 17.00, 
 21.6. dopoldan nastop v Celju, na dnevih turizma, popoldan nastop na Ribiški noči ( v kolikor 

bodo posamezni člani utegnili), 
 22.6. obisk Turjaka, 
 23.6. članski sestanek, 
 24.6. nastop na državni proslavi na Ptuju, 
 11.7. do 13.7 obisk Burghausna, 
 13.7. obisk Žužemberga. 

 

Ad5) 

 Jeseni smo gostitelji občnega zbora Združenja viteškega časa Avstrija-Slovenija. Naša naloga 
je, da zagotovimo prostor in gostinca, ki poskrbi za hrano. Uredi se tabor, v katerem skupine 
prikažejo s čim se ukvarjajo. Tudi naše. 

 V jeseni poskušamo organizirat plesni tečaj pod strokovnim vodstvom. 
 Vsi člani bi se pokušali naučiti en ali dva skupna plesa v času članskega sestanka (23. junij 

2014). 
 Prouči se možnost organiziranja dogodka na gradu Turnišče. 
 Naslednji sestanek UO bo v jeseni. Če je potrebno se skliče korespondenčna seja UO. 

 

Zapisal:  
Marjan Gojkovič          
 
 

Rado Škrjanec, l. r.  
predsednik društva CKP 

 

 


