
 

 

 

Na Ptuju, 7. prosinec, leta Gospodovega 2017 

 

ZAPISNIK 

17. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v petek, 6. 

prosinca, ob 19.00 uri, pri Miškovih na Vičavi. 

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

Andreja Veit. 

Od vabljenih je svojo odsotnost opravičila Andreja Belšak. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 16. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

3. Pregled finančnega stanja društva  

4. Vstopi in izstopi članov 

5. Pregled dela v letu 2016 in priprave na redno letno skupščino društva 

6. Organizacija fotografske razstave 14. Ptujskih grajskih iger 

7. Načrt dela za leto 2017 

8. Razno 

Pod točko 1. 

Sklep št. 74:  

Potrdi se dnevni red. 

 

Pod točko 2. 

Sklep št. 72 je še v realizaciji. 

Sklep št. 73 se ni realiziral.  

Sklep št. 75:  



V prvi polovici leta 2017 poskušamo organizirati popoldansko ekskurzijo 

v Gradec, z namenom ogleda zgodovinskih znamenitosti mesta (muzej 

orožja, minoritska cerkev…).  

Pod točko 3. 

Predsednica je predstavila trenutni finančni položaj društva. Na računu društva je 

bilo 5. januarja 2017 5.800 evrov in ni nobenih finančnih zahtev. 

Pod točko 4. 

V zadnjem času ni bilo vstopov in izstopov članstva. 

Pod točko 5. 

Predsednica je na kratko predstavila vse dogodke v letu 2016. 

Sklep št. 76:  

Redna letna skupščina CKP bo v soboto, 11. marca 2017, ob 16. uri v 

Hotelu Mitra. Vodje sekcij morajo oddati letna poročila o delu sekcij do 1. 

februarja 2017. 

Sklep št. 77:  

Članarino za leto 2017 morajo člani poravnati do 1. marca 2017 na TRR 

račun društva ali pa blagajničarki Andreji Belšak. 

Pod točko 6. 

Fotografska razstava v prostorih Društva upokojencev je uspela in je odprta do konca 

meseca januarja 2017. Potem pa jo bomo organizirali v Q centrih. Bojan Miško bo 

pogledal možne datume in lokacije. 

Predsednica se dogovarja za razstavo na Bledu v okviru Srednjeveških dnevov na 

Bledu. 

Pod točko 7. 

Program dela za leto 2017: 

1. Jurjeva tržnica (če bo zanimanje članov in organizatorja MO Ptuj), 

2. Srednjeveški otroški tabor v petek, 16. junija 2017, 

3. Grajske igre, sobota, 17. junija 2017, 

4. Samostojni nastop plesne sekcije Pellegrine konec septembra oziroma v 

začetku oktobra, 

5. V. Kloštrski večer, sobota, 25. november 2017. 

Gostovanja društva bomo organizirali glede na vabila in glede na zanimanje članov. 

Pod točko 8. 



Vsi člani upravnega odbora se strinjamo, da takoj pričnemo s pripravam na 15. 

Ptujske grajske igre. 

Zapisal: 

 

Marjan Gojkovič,  

tajnik Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

Karmen Ivančič, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

 


