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na Ptuju, 20. sušca leta Gospodovega 2019 

 

ZAPISNIK 

 

16. skupščine Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v torek 19. sušca 
2019, ob 19.00 uri, v prostorih Narodnega doma na Ptuju. 

Seznam udeleženih je priloga zapisnika. 

Predsednik društva, Marjan Gojkovič, je ob 19.10 ugotovil, da je na 

skupščini prisotnih 21 od 33. članov društva, zato je predlagal, da lahko s 

skupščino začnemo.  

 

Predsednik društva je predlagal naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1.       Otvoritev skupščine in pozdrav udeležencev  
2.       Izvolitev organov skupščine 
3.       Poročila za leto 2018: 

a)      poročilo predsednice društva in vodij skupin za leto 2018, 
b)      poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2018, 
c)      poročilo o blagajni društva,  
d)      poročilo nadzornega odbora,        
e)      poročilo častnega razsodišča, 
f)       razprava po poročilih in potrditev poročil. 

  
4.       Odstop vodstva društva 
5.       Volitve novega vodstva 
6.       Spremembe statuta 
7. Razno 
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K točki 1 
 
Predsednik društva je v uvodu pozdravil vse navzoče in predlagal da 
delamo po predlaganem dnevnem redu, na katerega ni bilo pripomb. 
 
 
 
K točki 2 
 
Marjan Gojkovič, predsednik društva, je predlagala naslednje organe 
društva: 

- za delovnega predsednika Rada Škrjanca,  

- za zapisnikarja skupščine Marjana Gojkoviča in  
- za overovatelja zapisnika Bojana Miška. 

Predlog je bil soglasno potrjen.  

Sklep št. 1:  

Skupščino vodi Rado Škrjanec, zapisnikar je Marjan Gojkovič 
in Bojan Miško je overovatelj zapisnika. 

 

K točki 3 

Predsednik društva je podal poročilo o delovanju društva v minulem letu. 

Poročilo je sestavni del zapisnika.  

Vodja plesne skupine Pellegrine, Andreja Veit, je podala poročilo o delu 
skupine. Poročilo je sestavni del zapisnika.  

Za skupino vitezov, je podal poročilo o delu Janez Vebers, kertr je vodja 

skupine Peter Kapele zbolel. Poročilo je sestavni del zapisnika. 

Za umetniško skupino Graziosa,  je podala poročilo o delu sekcije Ida  

Poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2018 je podal 

predsednik društva. Posebej je prikazal vse stroške in pa prihodke. 

Gradivo je del zapisnika. 

 

Poročilo blagajne društva ni, ker v letu 2018 nismo imeli blagajne. 
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Poročilo Nadzornega odbora je zapisala predsednica Anita Špes. NO je 

pregledal poslovanje in ugotovil, da je pregledno in v skladu z 

zakonodajo. Poročilo je del zapisnika. 

 

Poročilo Častnega razsodišča je pisno podala predsednica Ida Lepej. 

Častno razsodišče ni imelo dela, ker nismo bilo predloga za uvedbo 

disciplinskega postopka. Poročilo je del zapisnika. 

Po podanih poročilih je bila razprava o načinu prikaza dogodkov v 
poročilih, ter  o beleženju in prikazovanju dogodkov na katerih smo kot 

skupine prisotni in o uporabi imena sekcije oziroma skupine. 

Delovni predsednik je  predlagal, da sprejmemo vsa poročila. Vsi prisotni 
so glasovali za sprejetje poročil. 
 

Sklep št. 2:  

Sprejeli smo vsa podana poročila. 

 

K točki 4 

Predsednik društva Marjan Gojkovič je nakazal probleme v zvezi z 

mandati predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika in ponudil 

svoj odstop. Po krajši razpravi je skupščina sprejela naslednji sklep. Zanj 

so glasovali vsi prisotni. 

Sklep št.3:  

Sprejmemo odstop predsednika Marjana Gojkoviča. 

 

K točki 5 

Marjan Gojkovič pove, da sta sekciji Pellegrina in Graziosa predlagale za 

predsednico Marijo Hernja Masten. Marija je povedala za kaj se je 

odločila da sprejme kandidaturo 

Sklep št.4:  
Za predsednika društva se imenuje za naslednje mandatno 

obdobje štirih let Marijo Hernja Masten. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Marija Hernja Masten je predlagala za podpredsednico Inge Weigl. 

Imenovana  bo na prvi seji UO podala dokončno odločitev. 

Sklep št.5:  
UO CKP na  seji izbere podpredsednika društva 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Za tajnika društva je predlagan Marjan Gojkovič, ki sprejema 
kandidaturo. 
 
Sklep št.6:  

Za tajnika društva se imenuje za naslednje mandatno obdobje 
štirih let Marjan Gojkovič. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K točki 6. 
 
Predsednica Marija Hernja Masten je predlagala da se v 11. členu iz 
tretjega odstavka črta prva alineja (v prejšnjem letu ni plačal članarine) 
in da se doda nov odstavek: z neplačilom članarine  za tekoče leto 
preneha aktivno članstvo v društvu. 
 
V 12. členu se zamenja beseda sekcija z besedo skupina. Enako se 
zamenja beseda sekcija z besedo skupina v členih kjer je zapisana. 
 
Črta se 24. člen (naloge blagajnika). Funkcije blagajnika v društvu ne 
bomo imeli več, zato se beseda blagajnik črta tudi v členih kjer je 
zapisana. 
 
Sklep št.7:  

Sprejmejo se vse predlagane spremembe. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K točki 7. 
 
Pod točko razno se je razvil pogovor o delu društva, o lastnini društva in 
o morebitnih nalogah, ki nas čakajo. 
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Delovni predsednik je ob 20.45 ugotovil, da smo obravnavali vse točke 
dnevnega reda in je zaključil skupščino ter se vsem sodelujočim zahvalil 
za sodelovanje na skupščini. 
 
 
Zapisal:  
Marjan Gojkovič, l.r. 
 
                  Delovni predsednik: 

Rado Škrjanec, l.r. 
 

Overovatelj zapisnika: 

Bojan Miško, l.r. 


