
 

Na Ptuju, 5. sušca, leta Gospodovega 2016 

 

Zapisnik 

 

11. seje Upravnega odbora članov Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila 

v petek, 4. sušca 2016, ob 17.30. uri, v Musikafeju na Ptuju. 

Seje so se udeležili: Karmen Ivančič, Marjan Gojkovič, Peter Kapele, 

Andreja Belšak in vabljeni Igor Merc. 

Seje se niso udeležili: Tamara Mlakar (opravičila), Mitja Vaupotič 

(opravičil) in Bojan Miško. 

Od vabljenih je svojo odsotnost opravičila Bernardka Kos. 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 9. seje Upravnega odbora in 10. korespondenčne seje 

UO-ja 

3. Razpisi  JSKD-ja 

4. Finančno poročilo za leto 2015 

5. Sklic skupščine 

6. Delo v mesecu marcu in aprilu 2016 

7. Razno 

 

Pod točko 1. 

Sklep št. 41:  

Potrdi se dnevni red. 

Predlog Pellegrine se obravnava pod točko razno. 

 

 

 



Pod točko 2. 

Sklep št. 42:  

Potrdita se zapisnika 9. seje UO in 10. korespondenčne seje UO-

ja. 

 

Pod točko 3. 

Predsednica je predstavila razpis JSKD Ptuj. 

Sklep št.43: Na razpis JSKD se prijavimo. 

Pod točko 4. 

Tajnik je predstavil finančne izkaze za leto 2015. 

Sklep št.44:  

Potrdi se finančno poročilo za leto 2015. 

 

Pod točko 5. 

Sklep št.45:  

Skupščina se skliče v soboto 19.3. ob 18. uri, in sicer v Domu 

krajanov na Vičavi 46.  

 

Dnevni red skupščine: 

1. Otvoritev skupščine in pozdrav 

2. Izvolitev organov skupščine 

3. Poročilo predsednika in vodij sekcij 

4. Poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2015 

5. Poročilo blagajnika 

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo častnega razsodišča 

8. Razprava in potrditev poročil 

9. Predlog dela za leto 2106 

10. Finančni plan za leto 2016 

11. Pravilnik o računovodstvu v Društvu Cesarsko-kraljevi Ptuj 

12. Imenovanje inventurne komisije 

13.  Zaključek skupščine 

 



Pod točko 6. 

Predsednica je predstavila dogodke, ki  jih bomo organizirali, ali se jih 

udeležili v mesecu marcu in aprilu. 

V mesecu marcu bomo v petek, 11. marca imeli srečanje v okviru IV. 

Grajske pojedine. Nato bomo izvedli še skupščino. 

Na naš predlog o sodelovanju Srednjeveške Jurijeve tržnice v aprilu 2016 

z MO Ptuj nismo prejeli nobenega odgovora na posredovano e-pošto.  

Sklep št.46:  

Jurijeve tržnice  se udeležimo s sprevodom po tržnici in s 

plesom. 

 

Pod točko 7. 

 V soboto, 16. aprila 2015 se udeležimo srečanja viteške zveze 

»Ritternetz«, ki bo v Gradcu. 

 Na razpis JSKD RS za plesne historične skupine se sekcije prijavijo 

samostojno (JSKD Škofja Loka). 

 Na razpis plesnega seminarja se lahko prijavijo zainteresirani člani 

v lastni režiji. 

 V svet OI JSKD predlagamo Ingo Weigl in Ido Lepej. 

 Sprejme se predlog Pravilnika o računovodstvo v Društvu CKP in se 

predloži skupščini v sprejem. 

 Sekciji Pellelgrini smo priporočali, da pripravi dogovor o delovanju 

in financiranju sekcij znotraj društva. 

 Na današnji dan je plačalo članarino za leto 2016 22 članov. Na 

naslednji seji UO-ja bomo razpravljali o neplačnikih iz leta 2015 in 

2016, glede na sprejete sklepe. 

 Predvidene cene nastopov društva bi bile: 

- srednjeveška poroka, 300 eurov, 10 oseb, 

- samostojni nastop Pellegrine, 200 eurov, nastop 6 do 8 oseb, 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 

Karmen Ivančič, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 


