
 

 

 

Na Ptuju, 15. sušca 2017 

ZAPISNIK 

14. skupščine Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v torek 14. sušca 
2017, ob 19.30 uri,  v prostorih Narodnega doma  na Ptuju. 

Seznam udeleženih je priloga zapisnika. 

Predsednica društva, Karmen Ivančič, je ob 19.30 ugotovila, da je na 

skupščini prisotnih 24 od 46  članov društva, zato je predlagala, da lahko 

s skupščino začnemo. Prisotnost 24 članov je potrdila verifikacijska 
komisija v sestavi Andreja Veit in Janez Veber. 

 

Predsednica društva je predlagala naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine in pozdrav udeležencev 
 

2. Izvolitev organov skupščine 
 
3. Poročila za leto 2016 

a) Poročilo predsednika društva in vodij sekcij za leto 2016 
b) Poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2016 

c) Poročilo blagajne društva  
d) Poročilo nadzornega odbora  
e) Poročilo častnega razsodišča 
f) Razprava po poročilih in potrditev poročil 

 
4. Program dela za leto 2017 
5. Finančni plan za leto 2017 
6. Zaključek skupščine 

 

Sklep št. 1: Dnevi red je soglasno potrjen. 



 
K točki 1 
 
Predsednica  društva Karmen Ivančič je v uvodu pozdravila vse navzoče. 
 
K točki 2 
 
Predsednica društva Karmen Ivančič je predlagala naslednje organe 
društva: 
Za delovnega predsednika Rada Škrjanca, za zapisnikarja skupščine 
Marjana Gojkoviča in za overovateljico zapisnika Tamaro Mlakar. 

Predlog je bil soglasno potrjen.  

Sklep št.2: Skupščino vodi Rado Škrjanec, zapisnikar je  

Marjan Gojkovič in Tamara Mlakar je overovatelj zapisnika. 

K točki 3 

Predsednica društva  je podala poročilo. Poročilo je sestavni del 
zapisnika.  

Vodja sekcije Pellegrine, Mitja Vaupotič, je podal poročilo o delu sekcije. 

Poročilo je sestavni del zapisnika.  

Vodja sekcije vitezov, Peter Kapele, je podal poročilo o delu sekcije. 
Poročilo je sestavni del zapisnika. 

Vodja sekcije Graziosa, Tamara Mlakar, je podala poročilo o delu sekcije. 
Poročilo je sestavni del zapisnika.  

Posebne razprave na poročila ni bilo. 

Poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2016 je podal tajnik 

društva. Posebej je prikazal vse stroške in pa prihodke. Gradivo je del 

zapisnika. 

 

Poročilo blagajne društva je podala blagajničarka  društva Andreja 

Belšak. Članarino za leto 2016 je plačalo 48 članov. Gradivo je del 

zapisnika. 

 

Poročilo nadzornega odbora je podala predsednica NO Anita Špes.  NO je 

pregledal poslovanje in ugotovil da je transparentno in v skladu z 

zakonodajo. Poročilo je del zapisnika. 



 

Poročilo častnega razsodišča je podala predsednica Ida Lepej. Častno 
razsodišče  ni imelo dela, ker ni bilo predloga za uvedbo disciplinskega 

postopka.  Poročilo je del zapisnika. 

Po podanih poročilih se je razvila kratka razprava, v kateri so sodelovali: 

- Ida Lepej, ki je opozorila na analizo grajskih iger za leto 2016 

- Ksenija Brandsttater, ki je opomnila za zapisnike. Ti se vsi nahajajo 

na spletni strani CKP 

- Igor Merc, ki je povprašal po stroških sekcije Pellegrine in kako se 

je denar od posameznih donatorjev razdelil v sekcijo. Odgovorila 

mu je predsednica društva Karmen Ivančič in pa tajnik, Marjan 

Gojkovič 

- Na pobudo gostje Nataše Petrovič se je razvila debata o 

poimenovanju prihodkov od Mestne občine in JSKD v 
računovodskem poročilu 

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

Sklep št.3: Sprejmejo se vas podana poročila 

K točki 4 

Predsednica je predstavila program društva za leto 2017, ki je del 

zapisnika. Posebne razprave ni bilo. 

Delovni predsednik je predlagal da program dela za leto 2017 sprejmemo. 

Vsi prisotni so glasovali za sprejem programa. 

Sklep št.4: Sprejme se program društva za leto 2017 

K točki 5 

Finančni plan za leto 2017 je predstavil tajnik društva in je sestavni del 
zapisnika. Posebne razprave ni bilo. 

Delovni predsednik je predlagal da finančni plan za leto 2017 sprejmemo. 

Vsi prisotni so glasovali za sprejem programa. 

Sklep št.5: Sprejme se finančni plan društva za leto 2017 

 
 



 
 
Po tej točki je predsednik dal besedo predsednici ZKO Ptuj, Nataši 
Petrovič, ki je pozdravila vse prisotne in jim čestitala za vse opravljeno. 
Opozorila je na finančne težave, ki tarejo vsa kulturna društva in na 
nerazumevanje Mestne občine za financiranje kulture ter na nedorečeno 
vlogo Zavoda za turizem na Ptuju. 
 
 
 
K točki 6. 
 
Predsednik je ob 20.15 ugotovil, da smo izčrpali dnevni red in zaključil 
skupščino ter se vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje na skupščini. 
 
 
Zapisal:  
Marjan Gojkovič 
 
            Delovni 
predsednik: 

Rado Škrjanec 
 

 

Overovateljica zapisnika: 

Tamara Mlakar 


