
 

Na Ptuju, 20. vinotoka, leta Gospodovega 2016 

 

ZAPISNIK 

16. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v sredo, 19. 

vinotoka, ob 18. uri, v hotelu Mitra. 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev sestave UO-ja Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

3. Pregled zapisnika 15. seje UO-ja Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

4. Pregled finančnega stanja društva (Andreja Belšak) 

5. Vstopi in izstopi članov 

6. Predlog priznanja za plesno sekcijo Pellegrina 

7. Prošnja Rada Škrjanca za uporabo strelišča 

8. Nastopi članov društva v poletnih mesecih (poročajo vodje sekcij) 

9. Razpisi in poraba sredstev 

10. Dogajanja v društvu do zaključka koledarskega leta 2016 (poročajo vodje 

sekcij) 

11. Razno 

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

Andreja Veit. 

Od vabljenih je svojo odsotnost opravičila Tamara Mlakar. 

Pod točko 1. 

Sklep št. 68:  

Potrdi se dnevni red. 

 

Pod točko 2. 

Ker se je v sekciji Pellegrine zamenjalo vodstvo in je nova vodja sekcije Andreja Veit 

je sestava UO CKP od 19.10.2016 naslednja: 

Karmen Ivančič – predsednica 

Bojan Miško – podpredsednik 

Marjan Gojkovič – tajnik 



Andreja Belšak – blagajnik 

Andreja Veit – članica, vodja sekcije Pellegrina 

Tamara Mlakar – članica, vodja sekcije Graziosa 

Petere Kapele – član, vodja sekcije ptujskih vitezov 

Sklep št. 69:  

Potrdi se sestava UO CKP 

Pod točko 3. 

Sklep št. 70:  

Potrdi se zapisnik 15. seje UO-ja. 

 

Pod točko 4. 

Člani so se seznanili s trenutnim finančnim stanjem društva. 

Pod točko 5 

V tem času ni bilo uradnih vstopov in izstopov, se pa kaže zanimanje za vstop v 

društvo. Vsak mora izpolniti in podpisati prijavnico. 

Pod točko 6 

Na pobudo članov sekcije Pellegrina sprejeme UO naslednji sklep. 

Sklep št. 71:  

UO Predlaga sekcijo Pellegrina za zlati znak JSKD. 

 

Pod točko 7. 

Prisotni člani UO-ja so obravnavali prošnjo našega člana Rada Škrjanca in ji ugodili 

pod pogoji, da uredino najemno razmerje s pogodbo, ki velja za eno leto, z možnostjo 

podaljšanja. Najem je brezplačen, mora pa na grajskih igrah postaviti strelišče. 

Sklep št. 72:  

UO daje v najem Radu Škrjancu strelišče in sklene ustrezno pogodbo o 

najemu. 

 

Pod točko 8 

Vodje sekcij so poročali o svojih nastopih. UO ugotavlja, da o nekaterih dogodkih ni 

bil obveščen, pa tudi člani niso ničesar vedeli o dogodku in da imajo nekateri nastopi 

znake privatnega obiska na posameznih prireditvah in kot člani društva, saj društvo 

ni bilo predstavljeno z zastavo društva. 

Pod točko 9. 



Predsednica je poročala o razpisih, ki so v teku in o porabi sredstev. Za večino 

razpisov potrebujemo dokazila za porabo sredstev. 

Pod točko 10. 

Vodje sekcij so prestavili dogajanja v sekcijah do novega leta. Pomemben dogodek bo 

organizacija srečanja članov Ritternetza v Ptuju in pa IV. Kloštrski večer. Oba 

dogodka bosta 19. novembra 2016 in ju bomo povezali med seboj. 

Pod točko 11. 

Posamezni člani so predlagali, da v teh mesecih naredimo še nekaj za člane, predvsem 

z namenom druženja (srednjeveška večerja, strokovna ekskurzija). 

Sklep št. 73:  

Poskušamo organizirati enodnevno ekskurzijo z namenom ogleda 

zgodovinskih ciljev. Predviden datum je 10.12.2016. 

 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič, tajnik Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

Karmen Ivančič, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

 


