Na Ptuju, 27. svečana 2015

ZAPISNIK
12. skupščine Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v petek, 27. svečana 2015, ob 18.00 uri, v
prostorih Hotela Mitra na Ptuju.
Seznam udeleţenih je priloga zapisnika.
Predsednik društva, Rado Škrjanec, je ugotovil, da je na skupščini prisotnih 35 od 54 članov društva,
zato je predlagal, da lahko s skupščino začnemo in predlagal naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pozdrav udeleţencev
2. Izvolitev organov skupščine
3. Poročila za leto 2014
Poročilo predsednika društva in vodij sekcij za leto 2014, poročilo blagajne, poročilo nadzornega
odbora, poročilo častnega razsodišča in razprava po poročilih
4. Sprejem statuta Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
5. Volitve za obdobje 2015-2019
6. Program dela za leto 2015
7. Zaključek skupščine
Dnevi red je bil soglasno potrjen.
K točki 1
Predsednik društva Rado Škrjanec je v uvodu pozdravil vse navzoče.
K točki 2
Predsednik društva, Rado Škrjanec, je predlagal naslednje organe društva:
Za delovnega predsednika Borisa Zajka, za zapisnikarja skupščine Marjana Gojkoviča in za
overovateljico zapisnika Tamaro Mlakar.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Skupščino je naprej vodil Boris Zajko, ob njem pa sta bila Marjan Gojkovič in Tamara
Mlakar.
K točki 3
Predsednik društva Rado je podal poročilo. Poročilo je sestavni del zapisnika. Posebej je poudaril, da
ob vsem delu, ki ga je v preteklem mandatnem obdobju opravil, je bilo mogoče premalo narejenega na
prepoznavnosti društva in da mu ni uspelo pridobiti društvenih prostorov. Ob koncu se je zahvalil
vsem, ki so mu pomagali voditi društvo in delati z njim.
Vodja sekcije Pellegrine, Ingeborg Weigl, je podala poročilo o delu sekcije. Poročilo je sestavni del
zapisnika. Posebne razprave na poročilo ni bilo.

Vodja sekcije Graziosa, Karmen Ivančič, je podala poročilo o delu sekcije. Poročilo je sestavni del
zapisnika. Posebne razprave na poročilo ni bilo.
Vodja sekcije vitezov, Peter Kapele, je podal poročilo o delu sekcije. Poročilo je sestavni del zapisnika.
Posebne razprave na poročilo ni bilo.
Vodja sekcije zeliščark, Lidija Ţmavc, je bila opravičeno odsotna. Tajnik Marjan Gojkovič je povedal,
da je sekcija delovala še v prvi polovici leta, potem je pa sekcija nehala aktivno delovati in bo naslednje
vodstvo moralo poskrbeti za ponovno oţivitev te sekcije.
Vodja sekcije bobnarjev, Vesna Masten, je pred kratkim izstopila iz društva, zato njenega poročila ni.
Tajnik Marjan Gojkovič je povedal, da so posamezni bobnarji sekcije delovali še do zime, predvsem s
sodelovanjem pri akcijah plesne in umetniške sekcije. Naslednje vodstvo moralo poskrbeti za ponovno
oţivitev dela sekcije.
Poročilo blagajne društva je po pooblastilu predsednika podal tajnik društva Marjan Gojkovič. Pokazal
in komentiral je celoletno poslovanje društva. Opozoril je na visok bančni strošek in predlagal, da
menjamo banko in na prisilno poravnavo, ki je nastala zaradi izgube, ali pa dostave pošte z računom za
plačilo zemljiškega nadomestila. Posebej je prikazal vse stroške iz Grajskih iger in pa ostale posamezne
stroške. Gradivo je del zapisnika.
Poročilo nadzornega odbora ni bilo podano. Vzrok je v tem, da je predsednica nadzornega odbora,
Urška Hlupič, izstopila iz društva, ostali članici pa sta bili odsotni. Delo nadzornega odbora je prevzel
upravni odbor, ki je pregledal poslovanje.
Poročilo častnega razsodišča ni bilo podano. Predsednica, Marija Hernja Masten, se je opravičila
zaradi gripe. Dejansko pa se odbor v preteklem mandatnem obdobju ni sestal, je pa predsednica po
SMS-u med samo skupščino opozorila na netaktno obnašanje po elektronskih sporočilih (v začetku leta
2014), na kar ni bilo nobenega komentarja.
Po podanih poročilih se je razvila kratka razprava, v kateri so sodelovali:
-

-

Boris Zajko, ki je opozoril da mora društvo biti bolj prisotno v mestu Ptuju in da moramo več
narediti za članstvo,
Rado Škrjanec je dodal, da bi nas moralo tudi mesto ceniti in večkrat povabiti,
Janez Rozman je povedal, da je z veseljem in ponosom naš član, ki bo na vseh svojih nastopih
in promocijah tako v Sloveniji, kot v tujini rade volje promoviral CKP, če bo imel društven
prapor,
Mojca Masten je prebrala SMS Marije Hernja Masten, ki leţi doma z gripo in ga je prejela med
potekom skupščine,
Karmen Ivančič je povedala, da je v zadnjem letu bilo pomembno to, da sta se povezali obe
plesna in umetniška sekcija, viteška sekcija skupaj z ostalimi člani

Ob koncu razprav je predsednik predlagal, da sprejmemo vsa poročila. Vsi prisotni so glasovali za
sprejetje poročil.
K točki 4
Marjan Gojkovič je predstavil nov predlog Statuta in komentiral spremembe členov glede na prejšnji
Statut. V razpravi sat bili dani dve pripombi, ki jih je pismeno posredoval član Mitja Gobec, in sicer:
V 7. členu Statuta se naj namesto stavka: organizira umetniške razstave zapiše organizira
dogodke.
Večina prisotnih je predlagano potrdila z dvigom rok.
2. V 20.členu se doda nova alineja, ki se glasi: predlaga priznanja članom društva.
Večina prisotnih je predlagano potrdila z dvigom rok.
1.

Sklep:
Statut, ki je bil dan kot predlog, se sprejme s predlaganimi pripombami. Statut se še
lektorira.
Za dani predlog so glasovali vsi prisotni.
Po točki 4 je bil 20 minutni odmor.
K točki 5
Delovni predsednik je predlagal, da opravimo javne volitve in da skupščina zadolţi njega in Tamaro
Mlakar, da preštejeta glasove.
Vsi prisotni so glasovali za predlagan način glasovanja.
Delovni predsednik je povedal, kdo se je javil, da kandidira za funkcije v CKP, in sicer je prišel
naslednji predlog:
Za predsednico
Za podpredsednika:
Za tajnika:
Za blagajničarko:

:

Karmen Ivančič
Bojan Miško
Marjan Gojkovič
Andreja Belšak.

Vsi štirje so se odločili da kandidirajo kot ekipa.
Delovni predsednik je vse prisotne opomnil, če ţeli še kdo kandidirati, posebej pa je tudi prosil
dosedanjega predsednika za kandidaturo. Ta je povedal, da funkcije predsednika zaradi druţinskih
obvez ne ţeli več opravljati.
Kandidatka za predsednico je podala program dela vse skupine. Posebej je izpostavila:
1. Povezovanje članov društva s srečanji na društvenih dogodkih, na posameznih dejavnostih
društva, saj le na ta način lahko krepimo odnose med člani, ki predstavljajo društvo. Naš
osnovni cilj je vključevanje novih članov v društvo, pa tudi ponovno vključevanje članov, ki
so ţe dejavno sodelovali v delu društva. Posebno skrb pa moramo posvetiti mladim, jih
pritegniti v delo društva in jih pritegniti v delo posameznih sekcij.
2. Povezovanje z Mestno občino Ptuj, s Pokrajinski muzejem Ptuj-Ormoţ in z Zgodovinskim
arhivom Ptuj. Od njihovega interesa je odvisna tudi naša dejavnost v domačem mestu. Ob
naših ţe tradicionalnih prireditvah (Grajske igre, Kloštrski večer, Jurijeva trţnica)
organizirati nove dogodke, ki bodo povezni z mestom in gradom ter bodo v mesto prinesle
nov turistični utrip.
3. Utrjevanje vezi s sorodnimi društvi v Sloveniji in Evropi, predvsem z društvom iz
Burghausna. Vsa zainteresirana društva bomo vabili na naše dogodke v Ptuj, hkrati pa se v
okviru naših moţnosti udeleţevali njihovih prireditev.
4. Raziskovanje časa, ki ga pokriva Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj, ne samo za odkrivanje novih
dejstev, ampak tudi v smislu izobraţevanja članov. Vse naše dogodke bomo poskušali
popestriti s kratkimi zgodbami iz zgodovine naših krajev.
V razpravi o programu je Dušan Prigl izpostavil, da je v programu odkril ravno to, kar ga je pripeljalo
nazaj v delo društva. Danica Zorec pa je opozorila, da bo potrebno razmisliti o zavarovanju članov in
občinstva na društvenih dogodkih.
Po razpravi je predsednik predlagal, da se glasuje za vse naenkrat, kar je bilo sprejeto. Ob tem se je
zahvalil dosedanjemu predsedniku za ves trud in vloţeno delo.
Za predlagano ekipo so glasovali vsi prisotni brez glasu proti.

Sklep:
V mandatnem obdobju 2015 – 2019 bodo društvo vodili:
Predsednica:
Podpredsednik:
Tajnik:
Blagajničarka:

Karmen Ivančič
Bojan Miško
Marjan Gojkovič
Andreja Belšak.

Delovni predsednik je posebej čestital novi predsednici in ji zaţelel veliko volje za vodenje društva.
Volitve nadzornega odbora.
Za člane Nadzornega odbora je delovni predsednik predlagal: Anito Špes, Andrejo Murko in Dejana
Marka in povprašal je, če še kdo ţeli kandidirati. Predlogov ni bilo, zato je predsednik prosil za
glasovanje.
Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili predlagane kandidate.
Sklep:
V mandatnem obdobju 2015 – 2019 bodo v Nadzornem odboru Anita Špes, Andreja
Murko in Dejan Marko.
Volitve častnega razsodišča.
Za člane Častnega razsodišča je delovni predsednik predlagal Ido Lepej, Petra Kapeleta in Ingeborg
Weigl in povprašal še ostale člane, če še kdo kandidira. Predlogov ni bilo, zato je predsednik prosil za
glasovanje.
Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili predlagane kandidate.
Sklep:
V mandatnem obdobju 2015 – 2019 bodo člani častnega razsodišča: Ingeborg Weigl, Ida
Lepej in Peter Kapele.
K točki 6.
Nova predsednica je na kratko podala program dela za leto 2015, kjer bo osnova mesto Ptuj. Načrti so:
Jurjeva sobotna trţnica, Kloštrski večer, Grajske igre in srednjeveške večerje. Na dogodke v Sloveniji in
tujini pa se bomo odzivali glede na člane in na prosti čas.
K točki 7.
Pod točko razno razprave ni bilo. Ob zaključni zahvali, pa je predsednica povabila vse na kratko
druţabno druţenje.
Zapisal:
Marjan Gojkovič, l.r.
Delovni predsednik:
Boris Zajko, l.r.
Overovateljica zapisnika:
Tamara Mlakar, l.r.

