Na Ptuju, 21. prosinca 2015

ZAPISNIK

redne seje Upravnega odbora društva CKP, ki je bila v torek, 20. januarja 2015, ob
18.00, v Narodnem domu na Ptuju.
Prisotni: Lidija Žmavc, Karmen Ivančič, Ida Lepej, Mitja Vaupotič, Rado Škrjanec,
Marjan Gojkovič, Inge Weigl
Opravičili so se: Vesna Masten, Petere Kapele
Ostali prisotni: Harb Miran, Bojan Miško, Lirija Zemljarič , Karmen Horvat, Andreja
Mlakar

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčne seje
Ida Lepej predlaga, da se v zapisniku korespondenčne seje zapiše, da ona ni
glasovala pri predlogu za priznanje Mariji Masten. Predlog je sprejet.
2. Priprave na skupščino:
Sklep: članski sestanek bo 3.2. ob 18.30 v Narodnem domu
 določitev datuma in dnevnega reda skupščine,
Sklep: Skupščina bo 27.2. 2015 ob 18.00 v Narodnem domu
 sprejem predloga statuta,
Sklep: UO sprejem predlog statuta in tega pošljemo vsem članom v javno
razpravo in ga obravnavamo na članskem sestanku,
 razpis volitev,
Sklep: UO poziva vse člane, da kandidirajo za naslednje funkcije v CKP:
predsednik CKP, podpredsednik CKP, tajnik in blagajnik.
Kandidati za predsednika naj pripravijo izhodišča za delovanje društva v
naslednjem mandatnem obdobju. Kandidate lahko predlagajo tudi član ali več
članov, vendar si morajo pridobiti soglasje kandidata. Kandidature
pričakujemo do članskega sestanka.

3. Program dela za leto 2015
 Jurijeva tržnica,
Sklep: Jurijeva tržnica bo 25. 4. od 9.00 do 12.00. Za tehnični del organizacije
je zadolžena Mojca Masten.
 III. Kloštrski večer,
Sklep: Kloštrski večer bo 29. 5. Organizacijo prevzame sekcija Graziosa.
 grajske igre,
Sklep: Grajske igre bodo od 26. 6. do 28. 6. 2105
 otroški tabor
Sklep: O otroškem taboru odloči novo vodstvo CKP.
 gostovanja CKP,
Sklep:dogovorjeno je za:
Burghausen, 10.-12. 7. 2015,
Koprivnica, 28.-30. 8. 2015,
Na vsa vabila, ki bodo še prišla, se bomo odzvali.
 prireditve na Ptuju.
Sklep: Odzivamo se na vabila in glede na možnost nastopa članov.
4. Razno
 Na članskem sestanku spregovorimo o delovanju sekcij.
 Pripravit bo potrebno pravilnik o vlogi članov: knez, kneginja, sodnik,
gospodar; urediti bo potrebno odnos do pusta, prav tako pa določit pravila
oblačenja.
 V petek, 20. februarja 2015 organiziramo družabni večer ob srednjeveški hrani
in v srednjeveških oblačilih na principu samoplačništva. Kraj in uro bomo
posredovali z vabilom vsem članom.
Sklep:
V društvo se sprejme Janeza Vebra in Mirana Krajca, oba bosta delovala v sekciji
vitezov.
Sklep:
Iz društva izstopajo: Urška Hlupič, Vesna Masten in Marko Košir.

Zapisal:
Marjan Gojkovič
Rado Škrjanec, l. r.
predsednik društva CKP

Na Ptuju,27. svečana 2015
ZAPISNIK
Upravnega odbora društva CKP, ki je bil v petek 27.2.2015 ob 17.00 v hotelu Mitra (eno uro pred
skupščino).
Prisotni: Karmen Ivančič, Ida Lepej, Mitja Vaupotič, Rado Škrjanec, Marjan Gojkovič, Inge Weigl,
Peter Kapele.
Opravičila se je Lidija Žmavc.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje.
Pregled članstva, vpis novih članov in izstop članov.
Dogovor za vodenje skupščine.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Pod točko1.
Zapisnik se potrdi.
Pod točko 2.
Iz članstva se na osnovi izjav, da nekaj časa ne želijo delati v društvo in zaradi neplačevanja članarine
briše:
1.
2.
3.
4.
5.

Kristina Antolič
Denis Berke
Marjan Serdinšek
Nataša Ekart
Majda Vučkovič

V članstvo se na osnovi pristopnih izjav vpiše:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jasna Prigl
Dušan Prigl
Nina Cuk Prigl
Andreja Veit
Ida Zavec
Janez Rozman
Horst Hauf

Število članov je 54 na dan 27.2. 2015 .

Pod točko 3.
Za vodenje skupščine se predlaga:
Delovni predsednik:
Zapisnikar skupščine:
Overovatelj zapisnika:

Boris Zajko
Marjan Gojkovič
Tamara Mlakar

Za nadzorni odbor
Anita Špes, Andreja Murko, Dejan Marko,
častnega razsodišča
Ida Lepej, Peter Kapele, Inge Weigl,

Pod točko 4.

a) UO se mora čimprej izjasniti ali želi 22. in 23.8. sodelovati na igrah v Avstriji na gradu
Roteman.
b) Člani UO so podrobno pregledali poslovanje CKP in predlagali da ga pregleda še skupščina
CKP. Poročevalec bo Marjan Gojkovič.

Zapisal:
Marjan Gojkovič
Rado Škrjanec, l. r.
predsednik društva CKP

Na Ptuju, 14. sušca, leta Gospodovega 2015

ZAPISNIK

1. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v petek, 13. sušca 2015, ob 18.00 v
Hotelu Mitra.

Dnevni red:
1. Sestavljanje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj in dogovor o delu UO-ja
2. Program dela za leto 2015
3. Srednjeveška sobotna Jurijeva tržnica
4. Razno
Prisotni: Peter Kapele, Danica Zorec, Andreja Belšak, Bojan Miško, Mitja Vaupotič, Marjan Gojkovič in
Karmen Ivančič.
Dnevni red je bil na predlog predsednice soglasno potrjen.
K točki 1
Vodja sekcije Graziosa je Tamara Mlakar, namestnici pa Danica Zorec in Jasna Prigl.
Vodja sekcije Pellegrina je Mitja Vaupotič, namestnica pa Ingeborg Weigl.
Vodja sekcije vitezov je Peter Kapele, namestnik pa Dejan Marko.
Sklep št. 1:
Upravni odbor Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj sestavljajo:
Predsednica:
Podpredsednik:
Tajnik:
Blagajničarka:
Sekcija Graziosa:
Sekcija Pellegrina:
Sekcija Ptujski vitezi:

Karmen Ivančič
Bojan Miško
Marjan Gojkovič
Andreja Belšak
Tamara Mlakar
Mitja Vaupotič
Peter Kapele

Sklep št. 2
Na seje vabimo vedno vse člane UO-ja, namestnike vodij sekcij, člane Nadzornega odbora in člane
Častnega razsodišča.

K točki 2
Sklep št.3
V letu 2015 organiziramo na Ptuju naslednje dogodke:
1. Srednjeveška sobotna Jurijeva tržnica: sobota, 18. april
2. Kloštrski večer: petek, 29. maj
3. Srednjeveški otroški tabor, 26.6.
4. Grajske igre, 25.-28. Junij in podelitev priznanj v sodelovanju z vinarji.
5. Ples skozi stoletja, jesen 2015.
6. Srednjeveška družabna srečanja za člane društva.
Gostovanja:
1. Bled: sobota, 30. maj.
2. Žužemberk in Burghausen: 10.- 12. julij
3. Koprivnica: sobota, 29. avgust
4. Na vabila, ki bodo še prišla, se odločamo glede na razpoložljiv čas članov.

K točki 3
Sklep št. 4
Sobotno srednjeveško Jurijevo tržnico pripravimo v soboto, 18. aprila 2015, in sicer v času od 9. do 13.
ure.
Kraj: Mestni trg, Murkova ulica, Slovenski trg. V primeru dežja dogodek preselimo v trgovski center
Qlandija.
Vabimo: lončarje, izdelovalce bobnov, pisarje, izdelovalce tapiserij, izdelovalce izdelkov domače obrti
in ročnega dela, medičarja, svečarja, zeliščarice, peke, izdelovalce orožja, ščitov, srednjeveških oblek in
tiste, ki ponujajo rokodelke izdelke iz srednjega in novega veka. Za stojnice poskrbijo sami.
Nastopi skupin ob Florijanovem spomeniku: Pellegrina, Graziosa, Anitina skupina Turdion iz Dornave,
Sožitje, k sodelovanju pa bi povabili tudi podobne skupine iz Slovenije in tujine.
Mestne ulice bi zavzeli člani, oblečeni v obleke iz srednjeveškega časa, od grajskih, meščanskih do
kmečkih oblek in pa seveda vitezi. Posebej bi povabili vse dosedanje prince karnevalov, ki imajo
srednjeveške oprave in bi nastopali kot srednjeveške osebe.
Na ta dan bi ptujske gostilne in kavarne imele ponudbo srednjeveških jedi in pijač. Dogovoriti se bo
potrebno z lastniki lokalov v bližini dogodkov, da se ustrezno pripravijo.
Poroke, ki bodo na ta dan, vključimo v naš program.
Zadolžitve:
- Mojca Masten je koordinatorka tržničarjev in nas obvešča o prisotnih tržničarjih.
- Dušan Prigl pripravi skupaj z Bojanom Miškom reklamni material, letake, plakate, zloženke.
Po vseh naši poznanstvih obvestijo naši člani čim več novinarjev, časopisnih, televizijskih ter radijskih
hiš, ko bomo imeli pripravljeni ustrezen reklamni materiali. O dogodku obvestimo vse turističnopotovalne organizacije in agencije v Sloveniji.
- Danica Zorec se dogovori za prehrano in poišče ponudnika hrane, ki bi ponudil srednjeveško
jed vsem nastopajočim.

K točki 4:
V društvu moramo začeti razmišljati o naslednjih zadevah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kodeks društva, kultura vedenja, kultura oblačenja
Knjižnica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
Društveni prostor
Kronologija društva (matična knjiga članov)
Nova logistika grajskih iger
Ponudba srednjeveških porok
Obleke članov
Podrobni popis društvenega inventarja
Raziskovanje ptujske zgodovine in vlog članov v zgodovinskih likih

Sklep št.5:
a) V petek, 27. marca 2015, pripravimo druženje članov, ki bo potekalo v opravah, kjer se bomo
pogovorili in zapisali protokol Jurijeve tržnice.
b) Z Društvom Prijateljev muzeja pripravimo dogovor o sodelovanju. (Zadolžen Mitja Vaupotič).
c) Andreja Belšak prevzame vse blagajniške posle. Njena trgovina v Murkovi ulici je kraj, kjer
lahko člani plačujemo članarino in bo tudi infocenter društva za vse, ki jih zanima sodelovanje
v društvu.
d) Objavimo razpis našim članom, da pripravijo osnutke za poslikavo prikolice.
e) Janeza Golca povabimo na pogovor o oblikah sodelovanja.
f) Za vse člane organiziramo turistični ogled mesta Ptuja v srednjeveških opravah, ki ga bomo
izvedli po Jurijevi tržnici (v lepem vremenu). Te fotografije bomo uporabili za reklamo društva
v tem letu.

Zapisal:
Marjan Gojkovič
Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

Na Ptuju, 3. malega travna, leta Gospodovega 2015

ZAPISNIK

2. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bil v četrtek, 2. malega travna 2015, ob
19.30, na Gajzerjevi 21.
Prisotni: Peter Kapele, Andreja Belšak, Mitja Vaupotič, Tamara Mlakar, Marjan Gojkovič in Karmen
Ivančič.
Opravičeno odsoten: Bojan Miško.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
2. Jurijeva tržnica, 18. april 2015
3. Grajske igre 2015
4. Prevzem kretničarske postaje
5. Ureditev društvene lastnine
6. Ostali prihajajoči dogodki
7. Razno
Dnevni red je bil na predlog predsednice soglasno potrjen.
K točki 1
Zapisnik 1. seje UO-ja je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Predsednica poroča, kaj vse je že bilo narejeno glede Jurijeve tržnice. Koordinatorica Mojca Masten je
sporočila, da imamo do sedaj prijavljene 4 tržničarje, iščemo še ostale.
Tečejo pogovori za prehrano.
Osnutek protokola je izdelan, povezati se moramo še z mediji in poslati povabila vsem princem, ki
imajo zgodovinsko vlogo.
K točki 3
V soboto, 20. junija 2015, izvajajo slovenski muzeji projekt Muzejska noč, zato bi bilo dobro premisliti,
da bi prestavili igre na ta dan. Predsednica se bo pogovorila z direktorjem muzeja, preden se dokončno
odločimo.
Vabila za igre pošljemo v: Burgahusen, Žužemberk, Koprivnico, Bled, Bluot zu Bruder, Janezu Golcu,
tlačanom v Spuhljo, Kraljevim orlom, Belim orlom in ostalim, ki jih priporočajo naši člani.
K točki 4:

O prevzemu kretničarske stavbe moramo pridobiti dodatno pravno razlago Slovenskih železnic,
predvsem glede naših finančnih in ostalih obveznostih.
Odločali se bomo na osnovi uradne ponudbe Slovenskih železnic.
K točki 5:
Glede na to, da ni popolnoma jasno, kaj vse sodi v last društva, bomo pričeli s popisom, s katerim
bomo poskušali ugotovili, kaj sodi k društveni lastnini in kdo je zanjo zadolžen oziroma jo poseduje.
K točki 6:
V nedeljo, 19. aprila je 500 letnica kmečkih uporov v Slovenskih Konjicah. Dogodka bi se naj udeležila
sekcija Ptujskih vitezov. Stroške bo pokril prireditelj.
V petek, 8. maja 2015, ob 19. uri, bomo člani Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj nastopili na proslavi ob
osvoboditvi Slovenije.
V nedeljo, 9. maja 2015, so vitezi vabljeni k sodelovanju v projektu Evropske vasi v Mursko Soboto. K
sodelovanju nas je povabila OŠ Tišina.
V soboto, 18. maja 2015 so Ptujski vitezi povabljeni v Zelengrad.
23. in 24. maja smo vabljeni k Janezu Golcu na Turnišče. Udeležili se ga bomo v skladu z našim
protokolom, o čemer smo se z njim pogovarjali na našem druženju, ki je potekalo v petek, 27. marca
2015.
22. in 23. avgusta 2015 se ne bomo udeležili prireditve v mestu Rottenmann, so pa člani vabljeni, da
se po lastni želji ogledajo prireditev.
29. in 30. avgusta 2015 se bomo udeležili renesančnega festivala v Koprivnici.
K točki 7:
V Murkovi 3 imamo info točko v trgovini Absolut, ki jo vodi naša blagajničarka Andreja Belšak, pri
kateri lahko člani poravnamo članarino.
Vsem članom, ki so v opravah predlagamo, da si nadenejo imena iz tistih časov, ali pa prevzamejo
zgodovinska imena po ptujskih rodbinah iz 15. stoletja.
Zavarovalno ponudbo za zavarovanje članov in prireditev Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj preko
generalnega zavarovanja RZN (Zveza skupin viteškega časa) bomo še podrobneje proučili. Pridobiti
moramo strokovni slovenski prevod zavarovalne police.

Zapisal:
Marjan Gojkovič
Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

Na Ptuju, 24. malega travna, leta Gospodovega 2015

ZAPISNIK
4. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v četrtek, 23. malega travna 2015,
ob 19.30, na Gajzerjevi 21, 2250 Ptuj.
Prisotni: Peter Kapele, Andreja Belšak, Mitja Vaupotič, Bojan Miško, Marjan Gojkovič in Karmen
Ivančič.
Opravičeno odsotna: Tamara Mlakar
Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika 2. in 3. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

2. Spremembe Statuta Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
3. Sklic izredne skupščine Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
4. Jurijeva tržnica, 18. april 2015 - evalvacija
5. Priprave na 13. Grajske igre 2015
6. Prihajajoči dogodki v maju:

7.

-

Kloštrski večer

-

Salon Sauvignon

-

Dobrote slovenskih kmetij

-

8. maj 2015 (Občinska proslava ob 70-letnici osvoboditve)

Razno

Na predlog tajnika se dnevni red dopolni s točko: 1. Sprejem dnevnega reda. Ostale točke se
preštevilčijo. Predlog je soglasno sprejet.
Sklep št 7: Spremeni se dnevni red. Doda se nova prva točka Potrditev dnevnega reda. Ostale točke se
preštevilčijo.
K točki 1.
Sklep št. 8: Dnevni red se soglasno sprejme.
K točki 2.
Sklep št. 9: Potrdi se zapisnik 2. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj.
Sklep št. 10: Potrdi se zapisnik 3. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj.

K točki 3.
Tajnik predstavi zahteve UE Ptuj o dopolnitvah Statuta.
Sklep št.11: Predlagane rešitve se sprejmejo in predlagajo članom v sprejem.
K točki 4.
Sklep št. 12: Izredna skupščina bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 19.30. Kraj se določi naknadno.
K točki 5.
O Jurijevi tržnici se je razvila živahna razprava.
Sklep št. 13: Tajnik zbere vse pripombe, kritike in pohvale in jih posreduje vsem članom.
K točki 6.
Osnovna izhodišča za 13. Grajske igre:
a) Grajske igre poskušamo organizirati na vseh grajskih površinah.
b) V osnovi imajo 3 dele: dopoldanski v mestu, popoldanske igre na turnirskem prostoru in
večerni umetniški program na gradu.
c) K razdelitvi del in nalog med člani pristopimo takoj.
d) Pripravi se marketinška strategija, ki naj vsebuje vključitev šol in učencev.
K točki 7.
-

Kloštrski večer, 29. maj 2015, organizira plesna sekcija Graziosa,

-

Salon Sauvignon, 16. maj 2015, ob 9.00 prestavitev Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj na
novinarski konferenci,

-

23. maj 2015: Dobrote slovenskih kmetij povežemo z udeležbo na obisku tabora
barona Jakoba Breunerja na gradu Turnišče,

-

8. maj 2015, vsi člani se udeležimo osrednje občinske proslave in se predstavimo
občinstvu s plesi.

K točki 8.
a) V soboto, 30. maja 2015, gremo na obisk na srednjeveške grajske dneve na Bled.
b) V soboto, 4. julija 2015, se udeležimo srečanja zdomcev in zamejcev, ki se bo dogajalo na
Ptuju.
c) Sprejme se novo oblikovana prijavnica za nove člane.

Zapisal:
Marjan Gojkovič

Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

Na Ptuju, 24. malega travna, leta Gospodovega 2015

ZAPISNIK
5. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v torek, 19. malega travna 2015, ob
19.30, na Volkmerjevi 7, 2250 Ptuj.
Prisotni: Peter Kapele, Tamara Mlakar, Mitja Vaupotič, Inge Weigl, Bojan Miško, Marjan Gojkovič in
Karmen Ivančič.
Opravičeno odsotna: Andreja Belšak
Dnevni red:
1.

Potrditev dnevnega reda

2. Pregled zapisnika 4. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj
3. Priprave na Grajske igre 2015
4. Kloštrski večer
5. Bled, 30.5.
6. Baronov tabor, Turnišče, 23. in 24.5.
7.

Razno

K točki 1.
Sklep št. 14: Dnevni red se soglasno sprejme.
K točki 2.
Sklep št. 15: Potrdi se zapisnik 4. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj.
K točki 3.
Predsednica poroča o vseh opravljenih korakih. Vabila so poslana srednjeveškim skupinam (tudi
princem) na vse znane naslove, prav tako so dobili vabila vsi tržničarji. Vložene so zahteve za
dovoljenja na UE Ptuj z vsemi soglasji. Podpisane so pogodbe za varovanje, za gasilce. Pogovori z
gostinci so v teku. Pripravljajo se plakati in flajerji. Stike z novinarji in časopisnimi hišami je potrebno
še vzpostaviti.
Sklep št. 16: Članski sestanek na temo organizacija grajskih iger bo 12.6 zvečer.

K točki 4.
Sklep št. 17: Kloštrski večer se prestavlja na soboto 21.11.2015
K točki 5.
Sklep št. 18: Srednjeveške predstave na Bledu se udeležimo, vodja je Peter Kapele.
K točki 6.
Sklep št. 19: Udeležimo se Baronovega tabora na Turnišču, v soboto 24.5. ob 17.00. Pred odhodom
na Turnišče se zberemo ob 15.00 pred Minoritsko cerkvijo in obiščemo prireditev Dobrote Ptuja. Knez
Bojan vodi skupino društva.
K točki 7.
Sklep št.20: V društvo sprejmemo dva nova člana:
1.

Marijana Krajnc

2. Igor Merc
Oba bosta člana skupine Pellegrina.

Zapisal:
Marjan Gojkovič

Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

Na Ptuju, 31. malega srpana, leta Gospodovega 2015

ZAPISNIK

7. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v četrtek, 30.
julija, ob 19. uri, pri Brigiti in Bojanu Mišku na Vičavi.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 5. in 6. seje UO-ja
Analiza dela društva
Analiza in evalvacija 13. Ptujskih grajskih iger
Gostovanje v Koprivnici
Razno

Pod točko 1.
Sklep št. 23:
Zapisnika sta bila potrjena.
Pod točko 2.
Člani UO-ja so pregledal dosedanje delo, predvsem vsebinski del. Finančni del bo
pregledal na septembrski seji.
Sklep št. 24:
UO plača prevoz na planirane obiske, za ostale obiske da darilo.
Sklep: Gospodar skladišča je Peter Kapele.
Pod točko 3.
UO je analiziral in evalviral letošnje grajske igre.
Sklep št. 25: Za leto 2016 je potrebno pripraviti nov koncept grajskih iger, ki bo
vključeval večjo podporo in vključenost služb MO Ptuj.
Pod točko 4.

Renesančnih iger v Koprivnici se udeležimo v čim večjem številu in pripravimo
skupni nastop. Plačilo in način prevoza določimo, ko bo znano natančno število
udeležencev.
Pod točko 5.
Sklep št. 26: V Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj sprejmemo naslednje člane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miran Merc,
Urška Polanec,
Boštjan Berghaus,
Milan Herga,
Nataša Herga Kosi,
Miran Dorič.

Sklep št. 27: Člani UO-ja so se odločili, da bomo prodali društveno prikolico
najboljšemu ponudniku.
Sklep št. 28: Udeležimo se akcije delitve vode na avtocesti v soboto 8. avgusta 2015,
ki je v organizaciji Mestne občine Ptuj.
Sklep št. 29: V razpravo dajemo predlog o povišanju članarine. Osnovni predlog je
od 30 do 60 eurov.
Ideje o delu društva v prihodnosti in razprava o:
 protokolarnem vinu (izbor, organizacija)
 Viteška zveza (Ritternetz) in vprašanje podpredsedništva v le-tem.

Zapisal:
Marjan Gojkovič

Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

Na Ptuju, 31. malega srpana, leta Gospodovega 2015

ZAPISN IK

7. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v četrtek, 30.
julija, ob 19. uri, pri Brigiti in Bojanu Mišku na Vičavi.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 5. In 6. seje UO
Analiza dela društva
Analiza in evalvacija 13. Ptujskih grajskih iger
Gostovanje v Koprivnici
Razno

Pod točko 1.
Sklep: zapisnika sta sprejeta

Pod točko 2.
UO je pregledal dosedanje delo, predvsem vsebinski del. Finančni del bo pregledal na
septembrski seji.
Sklep: UO plača prevoz na planirane obiske, za ostale obiske da darilo.
Sklep: Gospodar skladišča je Peter Kapele

Pod točko 3.
UO je analiziral in evalviral letošnje grajske igre.
Sklep: Za leto 2016 je potrebno pripraviti nov koncept grajskih iger.

Pod točko 4.
Renesančnih iger v Koprivnici se udeležimo v čim večjem številu in pripravimo plesni
nastop. Plačilo prevoza določimo, ko bo znano natančno število udeležencev

Pod točko 5.
Sklep: V društvo CKP sprejmemo naslednje člane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miran Merc
Urška Polanec
Boštjan Berghaus
Milan Herga
Nataša Herga Kosi
Miran Dorič

Sklep: Prodamo prikolico tako da poiščemo najboljšega ponudnika
Sklep: Udeležimo se akcije delitve vode na avtocesti v soboto 8.8. v organizaciji
Občine Ptuj.
Sklep: V razpravo dajemo predlog o povišanju članarine. Osnovni predlog je od 30 do
60 eurov.
Ideje o delu društva:
 Protokolarno vino
 Ritenetz in vprašanje pod predsedništva

Zapisal:
Marjan Gojkovič

Karmen Ivančič, l. r.
predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj

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.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 7. seje UO-ja,
Realizacija dogodkov v letu 2015,
Pregled finančnega poslovanja v letu 2015,
Zahteva za sklic članskega sestanka (poroča Mitja Vaupotič),
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

