
 

 

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 


