
 

Na Ptuju, 8. prosinca, leta Gospodovega 2016 

 

Zapisnik 

 

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

prosinca, ob 17.30 uri, v Musikafeju na Ptuju. 

Prisotni: Karmen Ivančič, Peter Kapele, Andreja Belšak, Mitja Vaupotič, Tamara 

Mlakar, Marjan Gojkovič 

Opravičeno odsoten: Bojan Miško 

Ostali: Igor Merc 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 8. seje UO-ja 

2. Realizacija dogodkov v letu 2015 

3. Članarina v letu 2015 (poročala Andreja Belšak) 

4. Pregled dela društva v letu 2016 

5. Razno 

 

Pod točko 1. 

Sklep št. 35: 

Zapisnik 8. seje smo potrdili. 

 

Pod točko 2: 

Predsednica je predstavila dogodke, ki smo jih organizirali ali se jih udeležili v letu 

2015. Pregledali smo poročila vodij sekcij in dogovorili smo se, da vodje sekcij uredijo 

svoja poročila. Mitja bo še natančno navedel vse dogodke, na katerih so člani sekcije 

Pelegrine sodelovali.  

Sklep št.36: 

Vodje sekcij pripravijo seznam dogodkov in ga posredujejo tajniku. 

 



Pod točko 3 

Stanje na TRR je bilo  na dan, 31. 12. 2015 enako 6055,80 eura. Andreja je predstavila  

dokončen seznam plačila članarin. Kljub opominu nekateri člani niso plačali 

članarine za leto 2015. 

Sklep št. 37: Vse neplačnike se povpraša, ali še želijo biti člani Društva 

Cesarsko-kraljevi Ptuj. 

 

Sklep št.38: 

Za leto 2016 se pozove vse člane, da plačajo članarino do 1. marca 2016. 

 

Pod točko 4 

V letu 2016 bomo organizirali naslednje dogodke: 

1. Jurjevo tržnico na semanji dan:  sobota, 23. april 2016, 

2. Otroški tabor, petek,  10. junij 2016. 

3. 14. Ptujske grajske igre v  okviru Ptujskega zgodovinskega dneva: sobota,  11. 

junij 2016,  

4. Kloštrski večer:  sobota 19. november 2016. 

Udeležili se bomo gostovanj, na katera bomo po vabljeni. 

 

Pod točko 5. 

Pod točko razno smo se pogovarjali o odnosih v društvu. 

Sklep št. 39: 

V soboto , 16. januarja 2016,  ob 17.00, bomo  povabili vse člane na 

srečanje članov.  Pogovarjali se bomo o delu v društvu lani in letos, o 

članarini in o medsebojnih odnosih. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 

Karmen Ivančič, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

 


