
 

Na Ptuju, 3. grudna, leta Gospodovega 2015 

 

Zapisnik 

 

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

v sredo, 2. grudna 2015, ob 19. uri, v Narodnem domu na Ptuju  

Prisotni: Karmen Ivančič, Peter Kapele, Bojan Miško, Tamara Mlakar, 

Marjan Gojkovič 

Opravičeno odsotna: Andreja Belšak, Mitja Vaupotič 

Ostali: Lirija Zemljarič, Igor Merc 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. seje UO-ja, 

2. Realizacija dogodkov v letu 2015, 

3. Pregled finančnega poslovanja v letu 2015, 

4. Zahteva za sklic članskega sestanka (poroča Mitja Vaupotič), 

5. Razno 

 

Pod točko 1. 

Sklep št.30: 

Zapisnik 7. seje se potrdi. 

Pod točko 2: 

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

udeležili v letu 2015 in prosila člane sekcij, da dopolnijo njen seznam 

dogodkov.  

V tem času smo: 



- podrobno popisali društveni inventar, 

- spremenili Statut Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj,  

- uredili poslovanje z AJPES-om,  

- zamenjali banko (Delavska hranilnica), s čimer smo zmanjšali 

stroške poslovanja,  

- z najemodajalcem MO Ptuj smo uredili, da v društvene prostore več 

ne zateka (počena cev),  

- zaradi lažje dostopnosti do pošte smo spremenili naslov društva, 

- pridobili sredstva iz razpisov v višini 3200 evrov. 

Sklep št.31: 

Vodje sekcij pripravijo seznam dogodkov in ga posredujejo 

tajniku, ki pripravi zbirnik le-teh. 

 

Pod točko 3 

Ker je bila blagajničarka društva opravičeno odsotna, je finančno 

poslovanje društva do tega dne predstavil tajnik.  

V letošnjem leto smo poslovali negativno. Ta primanjkljaj bomo delno 

nadomestili s sredstvi, ki jih bomo prejeli še iz razpisa MO Ptuj. 

Posebej pa je tajnik opozoril na plačevanje članarine, ki pri nekaterih 

članih še ni bila poravnana do današnjega datuma. 

Sklep št.32: 

Vse neplačnike se opomni in se jih prosi, da 20. decembra 

2015. poravnajo članarino.  

V primeru, da člani ne poravnajo članarine, bo Upravni odbor 

Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj sklepal, da ne želijo biti več 

člani društva. 

Sklep št.33: 

Za leto 2016 se pozove vse člane, da plačajo članarino do sklica 

skupščine, ki bo predvidoma v mesecu marcu. 

 



Pod točko 4 

Namesto vodje sekcije Pellegrina, Mitja Vaupotiča, je poročala Lirija 

Zemljarič.  

Posebna skrb v njenem poročilu, ki je nastalo na osnovi pogovora med 

člani v sekciji Pelegrina in nekaterimi drugimi člani (Rado Škrjanec, 

Peter Kapele), je bil v delovanju društva in odnosih med člani. Izpostavila 

je (ne)primernost vedenja posameznih članov društva.  

Ker smo vsi v društvu prostovoljno in delamo v društvu prostovoljno in v 

svoje lastno zadovoljstvo, moramo biti med seboj spoštljivi in se tako tudi 

vesti. 

Do skupščine oziroma čim prej bi bilo potrebno sklicati sestanek vseh 

članov in se pogovoriti o medsebojnih odnosih, ki bi zmanjšali 

razdvojenost med člani. 

Sklep št. 34: 

V primeru žalitve se mora član javno opravičiti, v nasprotnem 

primeru naj izstopi ali bo izključen.  

Pod točko 5. 

Razprava je tekla o delovanju društva v letu 2016. V prihodnje bo 

potrebno razmisliti predvsem o skupnem sodelovanju s službami MO 

Ptuj in o delovanju društva. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 

Karmen Ivančič, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

 


