
 

 

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:    Karmen Ivančič 
Podpredsednik:   Bojan Miško 
Tajnik:     Marjan Gojkovič 
Blagajničarka:    Andreja Belšak 
Sekcija Graziosa:  Tamara Mlakar 
Sekcija Pellegrina:  Mitja Vaupotič 
Sekcija Ptujski vitezi:  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 turistično-
potovalne 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. Kodeks društva, kultura vedenja, kultura oblačenja 
2. Knjižnica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 
3. Društveni prostor 
4. Kronologija društva (matična knjiga članov) 
5. Nova logistika grajskih iger 
6. Ponudba srednjeveških porok 
7. Obleke članov 
8. Podrobni popis društvenega inventarja 
9. 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 


