
 

Na Ptuju, 21.prosinca, leta Gospodovega 2020 

 

Zapisnik 

 

4. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v  ponedeljek, 20. 

1, ob 18.00 uri,  v prostorih Narodnega doma, Ptuj. 

Seje so se udeleţili: 

Marjan Gojkovič, Nevenka Bedţuh,  Grega Zorko, Marija Hernja Masten, Inge Weigl, 

Lirija Zemljarič (namesto Andreje Veit) in Peter Kapele. 

Na povabilo predsednice sta se seje udeleţila predsednica društva tlačanov iz Spuhlje 
in Roman Štumberger. 

Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. seje UO 
3. Vstopi in izstopi članov 
4. Dogodki v letu 2020 
5. Članarina za leto 2020 
6. Razno 

 

 

Pod točko 1 

 

Sklep št. 13: 

Potrdili smo dnevni red. 
 

Pod točko 2 

 

Sklep št. 14: 

Potrdili smo zapisnik.  

 

Pod točko 3 

 

Ni bilo novih vstopov in ne izstopov. Dogovorili smo se, da poskušamo povabiti nove 
člane v društvo z akcijo oglaševanja preko Petv, če ne bo predrago. Prav tako bi 

poskušali preko Facebooka. Iščemo bobnarje, mestno straţo, grajsko gospodo in pa 
rokodelce. Predsednica bo poskušala prepričati prince karnevala, da se nam 

pridruţijo. 
 

 

 



Pod točko 4 

 

1. Dopolnitev spletne strani za mlade: Srednji vek . Vprašaj  Mehtildis  
in Friderika Ptujskega 

Na spletni strani društva,  https://www.ckp.si/   bomo  pripravili  stran za mlade. Stran bo  

opisala  srednjEveško renesančno zgodovino  Ptuja od 890 do 1555., ko je Ptuj postal 
cesarsko- kraljevo mesto.  Izdelan bo splošen prikaz srednjega veka, opis Ptuja. Posamezni  
zavihki  pa bodo  na primerni šolski ravni  obravnavali razne  vsebine:  

 družba, šola, oblačila, hrana, delo na  kmetiji, čarovništvo,  itd.  V delo bodo vključeni 
zgodovinar,  pedagoški delavec,  slikar, grafik in drugi. Teksti  bodo pripravljeni na podlagi 
virov  za obdobje 890 - 1555. 

2. Prireditve društva  

Društvo bo v letu 2020 organiziralo  naslednje prireditve 

1. 20.6 - 21. 6.2020:  Ptujske Grajske igre 
2. 22.2. 2020: Ptujski pustni mestni korzo  
3. 24. 4. 2020 : Jurijev sejem  na Ptuju  
4. 22.5.  Večerna promenada  z renesančno glasbo po Ptuju 
5. 24. september  2020:  Grajski večer, v jeseni, v viteški dvorani na gradu. 

 

3. Sodelovanje in meddruštveno povezovanje 

Društvo bo  sodelovalo pri naslednjih dogodkih na Ptuju: 

Društvo sodeluje s plesno skupino, vitezi in drugimi zgodovinskimi skupinami pri  
številnih kulturnih dogodkih; 

- 18. 01. 2020: Veni , vidi mlado vino :   
- 14.6. 2020 podelitev priznanj in razglasitev kneţjega vina, vinogradniki in 

vinarji VTC 13  
- teden ljubiteljske kulture,  
- avgust:  festival poezije in vina 

Pri vinskih dogodkih na Ptuju: rez trte, Salon Sauvignon, trgatev stare trte in trgatev 
na grajskem griču 

Sodelovanje s turističnim društvom Ptuj, kjer  nastopamo ob svetovnem dnevu 
turizma, posamezni nastopi za turiste, odprta kuhinja 

Ptujski mestni sejmi , ki imajo izvor v srednjem veku: 

Jurjeva trţnica, kjer v okviru  sejma  ustvarimo na Slovenskem trgu  srednjeveško 
trţnico. 

Poseben pedagoško didaktični  projekt bo izveden skupaj s  skupino Soţitje, ki ima 
gojence s posebnimi potrebami. 

4. Društvo bo v letu 2020 predvidoma sodelovalo pri  prijateljskih 

društvih  na naslednjih  prireditvah: 

V sodelovanju   zdruţenja  zgodovinskih  mest Slovenije   ( Ptuj, Piran. Škofja Loka) 
bo  društvo  sodelovalo na njihovih stalnih prireditvah. 

https://www.ckp.si/


Udeleţili se bomo srednjeveških  prireditev  in izmenjav pri  sorodnih društvih: 

         ●   Bled  
 Burghausen, ki je partnersko mesto Ptuja s posebno prireditvijo  

 Ţuţemberg  
 Ribnica  

 Celje 

 Koprivnica  

 Pakoštane  
 Ljubečna 

 Virštajn  
 Stubiške toplice,  Seljačka buna  
 Ritternetz, na njihovih dogodkih v Avstriji in Sloveniji  

 

Društvo se bo odzvalo tudi na vsa posamezna vabila, ki bodo prišla na naš naslov. 

Sklep št. 15: 

Sprejmemo predlagani program za leto 2020 

 

Načrt dela društva v letu 2021 

Prireditve društva  

Društvo bo v letu 2021  organiziralo  naslednje prireditve 
1. Ptujske Grajske igre  
2. Grajski večer,  
3. Večerna promenada  z renesančno glasbo po Ptuju 
4. Jurjeva trţnica, kjer v okviru  sejma  ustvarimo na Slovenskem trgu  

srednjeveško trţnico. 
Sodelovanje in meddruštveno povezovanje 

Društvo bo  sodelovalo pri vseh dogodkih na Ptuju, za katera bo dobilo vabilo. 

Sodelovali bomo  s turističnim društvom Ptuj, kjer  nastopamo ob svetovnem dnevu 
turizma, posamezni nastopi za turiste, odprta kuhinja, pustni mestni korzo. 

Sodelovali bomo  s šolami in predstavili s powerpoint prezentacijo in v srednjeveških 
kostumih s pedagoško didaktičnimi sredstvi  primernimi za  OŠ.  Pripravili bomo 
srednjeveške delavnice, izdelava grba, lastnega pečata, kaligrafija in druge dejavnosti. 

Poseben pedagoško didaktični  projekt bo izveden skupaj s  skupino Soţitja, ki ima 
gojence s posebnimi potrebami. 

Društvo bo v letu 2021 predvidoma sodelovalo pri  prijateljskih društvih  
na naslednjih  prireditvah: 

V sodelovanju   zdruţenja  zgodovinskih  mest Slovenije   ( Ptuj, Piran. Škofja Loka) 
bo  društvo  sodelovalo na njihovih stalnih prireditvah. 

Udeleţili se bomo srednjeveških  prireditev  in izmenjav pri  sorodnih društvih  : 

         ●   Bled  
 Burghausen, ki je partnersko mesto Ptuja s posebno prireditvijo  



 Ţuţemberg  
 Ribnica  

 Celje 

 Koprivnica  

 Pakoštane  
 Ljubečna 

 Virštajn  
 Ritternetz, na njihovih dogodkih v Avstriji in Sloveniji.  

 

Društvo se bo odzvalo tudi na vsa posamezna vabila, ki bodo prišla na naš naslov. 

Sklep št. 16: 

Potrdimo predlagani plan dela za leto 2021. 

 

Pod točko 5 

 

Članarina za leto 2020 ostaja nespremenjena, 20 eurov. Rok za plačilo je konec 
februarja. 

 

Pod točko 6 

 

a) Udeleţimo se "Seljačka buna 1573 - Bitka kod Stubice 2020", ki bo 8.2.2020. 

Društvo plača kombi. 
b) 22.2, se udeleţimo Mestnega pustnega korza.  
c) Na občini bomo organizirali razstavo slik naše članice Irene Pernat. 

d) Skupščina CKP bo 3.3. v Narodnem domu. 
e) Nabavimo 1-3 nove šotore 

f) Akcija za pospravljanje skladišča in popravila stebrov bo v mesecu aprilu 

g)  Poskušamo organizirati obisk srednjeveškega sejma v Udinah in v Vitrinjah 

h) Za druţabno ţivljenje članov društva si pripravimo srednjeveški piknik 

PROBLEM: Občina Ptuj, ki je prevzela upravljanje Narodnega doma, bo uvedla 

plačevanje ur vadbe v Narodnem domu. Predsednico pooblaščamo, da se temu upre 
na vse moţne demokratične načine. 

Sejo smo končali ob 19.30 uri. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

Marija Hernja Masten, l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

 

 

 



 

Na Ptuju, 25. svečnja, leta Gospodovega 2020 

 

ZAPISNIK 

 

5. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila  v ponedeljek, 24. 

februarja, ob 18.00, v Narodnem domu ( šank)  Ptuj. 

Seje so se udeležili: 

Marjan Gojkovič, Nevenka Bedžuh,  Grega Zorko, in Peter Kapele. 

Marija Hernja Masten, Inge Weigl, Andreja Veit so se opravičili 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 4. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

3. Vstopi in izstopi članov 

4. Priprave na skupščino 

5. Aktivnosti društva v marcu in aprilu 

6. Razno 

 

Pod točko 1 

 

Sklep št. 15: 

Potrdili smo dnevni red. 
 

Pod točko 2 

 

Sklep št. 16: 

Potrdili smo zapisnik.  

 

Pod točko 3 

 

Ni bilo novih vstopov in ne izstopov. 

 



Pod točko 4 

 

Sklep št. 17: 

 

Skupščina bo 3.3.2020 ob 19.15  v Narodnem domu. 

 

Dnevni red: 

1.       Otvoritev skupščine in pozdrav udeležencev  
2.       Izvolitev organov skupščine 
3.       Poročila za leto 2019: 

a)      poročilo predsednika društva in vodij skupin za leto 2019, 
b)      poročilo o finančno materialnem poslovanju v letu 2019, 
c)      poročilo o blagajni društva,  
d)      poročilo nadzornega odbora,        
e)      poročilo častnega razsodišča, 
f)       razprava po poročilih in potrditev poročil. 

4.         Razno 
 

 

Pod točko 5 

Izpeljali bomo predlagane zadeve po programu za leto 2020. 

Pod točko 6 

Ni bilo debate 

Sejo smo končali ob 19.00 uri. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 
 

Marija Hernja Masten l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 
 



 

Na Ptuju, 8. rožnika, leta Gospodovega 2020 

 

ZAPISNIK 

6. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v  ponedeljek, 8. 6. 

ob 18.00 uri,  v prostorih Narodnega doma, Ptuj. 

Seje so se udeležili: 

Marjan Gojkovič, Nevenka Bedžuh,  Grega Zorko, Marija Hernja Masten, Inge Weigl, 

AndrejA Veit in Peter Kapele. 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 5. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

3. Vstopi in izstopi članov 

4. Aktivnosti društva v drugem polletju leta 2020 

5. Razno 

 

Pod točko 1 

 

Sklep št. 17: 

Potrdili smo dnevni red. 
 

Pod točko 2 

 

Sklep št. 18: 

Potrdili smo zapisnik.  

 

Pod točko 3 

 

Ni bilo novih vstopov in ne izstopov 

Pod točko 4 

 

20.6. bo ptujska muzejska noč. Vabljeni smo, da se je udeležimo v opravah. 
Povprašamo člane ali so za. 
V naslednjih dnevih bo razpis JSKD in MO Ptuj. Prijavimo se na oba razpisa. 



 

Predlagamo da se srednjeveški dan na Ptuju organizira 3.10.2020. Predsednica 

pripravi program. Če 3.10. ne bo možno, poiščemo možnosti teden dni pozneje ali pa 

prej. Povabimo naša prijateljska društva. 
 

 

Pod točko 5 

 

Razprava je tekla v smeri nabave opreme in oblek za naše člane, o pridobivanju 
avtorizirane glasbe za naše nastope in o možnosti pridobitve grajskih prostorov. 

 

Sejo smo končali ob 19.30 uri. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 

Marija Hernja Masten l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

-  



 

Na Ptuju, 25. srpnja, leta Gospodovega 2020 

 

ZAPISNIK 

7. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki je bila v  ponedeljek, 24. 

8. ob 18.00 uri,  v prostorih Narodnega doma, Ptuj. 

Seje so se udeležili: 

Marjan Gojkovič, Grega Zorko, Marija Hernja Masten,  Andreja Veit in Peter Kapele. 

Odsotni: Nevenka Bedžuh,  Inge Weigl  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika 6. seje Upravnega odbora Društva Cesarsko-

kraljevi Ptuj 

3. Vstopi in izstopi članov 

4. Aktivnosti društva v septembru in oktobru 

5. Razno 

Pod točko 1 

 

Sklep št. 19: 

Potrdili smo dnevni red. 
 

Pod točko 2 

 

Sklep št. 20: 

Potrdili smo zapisnik.  

 

Pod točko 3 

 

Ni bilo novih vstopov in ne izstopov 

Pod točko 4 

 



Sklep št. 21: 

Udeležili se bomo tabora Barona Janeza Golca v Dornavi, 5. in 6.9. 

 

Sklep št. 22: 

Začnemo s pripravami na Grajske igre, 3.10.2020. 

 

Sklep št. 23: 

Zbor članic in članov društva bo v torek, 1.9.2020 ob 18.00 v Narodnem 
domu. 

 

Pod točko 5 

 

Predsednica je informirala člane o dogajanjih in aktivnostih, ki jih je imela. Ido Lepej 

smo predlagali za člana Sveta Območne izpostave JSKD.  

 

Sejo smo končali ob 19.30 uri. 

 

Zapisal: 

Marjan Gojkovič 

 

 

Marija Hernja Masten l. r.  

predsednica Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj 

 

-  
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