HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR

Collegium Nobilium Croaticum
Zagreb, 25. 10. 2013.

Bilten broj 10 - listopad 2013.
PODSJEĆAMO
POZIVAMO VAS DA DOĐETE NA PREDAVANJE :

MR. SC. IVICA LOVRIĆA
ULOGA PLEMSTVA U EUROPSKIM DRUŠTVIMA U 21. STOLJEĆU
sutra u PONEDJELJAK, 28. LISTOPADA 2013. U 18 SATI,
U NAŠE PROSTORIJE NIKOLE TESLE 13/1
Poštovano članstvo, cijenjeni prijatelji HPZ-a,
plemenite obitelji, gospođe i gospodo!
UVODNIK
Bilten smo pokrenuli u namjeri boljeg informiranja članstva, kao kvartalne informacije o radu HPZ-a. Uz
donošenje pregleda rada bio je zamišljen i ostaje kao mogućnost komunikacije između samih članova i Plemićkog stola
putem elektroničke pošte. Urednik će prikupljati pitanja i potražiti odgovore na sastancima Plemićkog stola. Dosadašnji
brojevi Biltena, koji su svi na našoj WEB stranici www. plemstvo. hr. dali su uvid u problematiku koja je stalno prisutna u
radu Zbora. Vašim uključenjem tj. iskazanim interesom za pojedine informacije proširiti će se sadržaj te ostvariti trajna
namjera povezivanja plemićkih porodica. Na žalost zadnji broj 9 publicirali smo pred skoro dvije godine. Moramo se
ispričati da je prošlo dosta vremena. Sad smo malo presložili zaduženja i pridijelili zadatak izdavanja Biltena uredništvu za
publikacije. Čak što više Plemićki stol je svojom odlukom na zadnjoj sjednici 17. listopada odlučio da Bilten bude tiskan
svaki mjesec. Distribucija će biti samo e- mailom, a ogranci će se zadužiti da za svoje članove koji nemaju mail adresu,
umnože materijale. Kako će Bilten sadržavati poziv na sastanak članstva i predavanje distribuirat će se za članove u
Zagrebu i poštom.
No evo nas s novim brojem. Zato je malo podulji. Izvijestit ćemo vas o najvažnijim događajima u radu Zbora,
programu 18. sezone naših druženja, događajima općenito te dati sadržaj predavanja i biografiju predavača.
SJEDNICA VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA
Za one koji nisu prisustvovali našem najvažnijem događaju godine Sjednici Velikog plemićkog vijeća koja je
održana u prelijepom ambijentu srednjevjekovne tvrđave Zrinskih zahvaljujući Družbi Braća Hrvatskog zmaja i njihovom
meštru obredničaru, a i našem članu maestru Josipu degl. Ivelliju.
Redovita 14. sjednica Velikog plemićkog vijeća, povodom osamnaest godina rada Hrvatskoga plemićkog zbora,
održana je u Starom gradu Ozlju 11. svibnja 2013. Unatoč hladnom i lošem vremenu prisustvovao je veći broj redovnih
članova, budući članovi i gosti. Posebno treba istači da su došli i neki naši članovi iz inozemstva: B. pl. Mirošević-Sorgo iz
Londona, G. pl. Pozojević iz Zrenjanina, P. pl. Mirošević- Sorgo iz Waterlooa i M. Hreljanović iz Araua. Iz Zagreba je za
prijevoz učesnika bio organiziran autobus.
Među uzvanicima bili su: Josip degl' Ivellio predstavnik domaćina - Družbe Braća hrvatskog zmaja, predsjednik
Udruge „Katarina Kotromanić“, Milenko pl. Čolak, predstavnik bosansko-hercegovačkog plemstva, Janos pl. KovatzHorkovics predstavnik udruge Mađarskih aristokrata, ravnateljica Hrvatskog državnog arhiva Vlatka Lemić, direktor tvrtke
Heraldic Art iz Rijeke Mladen Stojić sa suradnicom i kustos Zavičajnog muzeja Ozlja.
Vokalni ansambl „Petrinjski slavuji“ pod vodstvom maestra Josipa degl' Ivellia, je započeo je Sjednicu izvođenjem
Hrvatske himne i Himne HPZ-a te Zajčeve skladbe „Zrinjsko Frankopanska“.
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Predsjednik Hrvatskoga plemićkog zbora Marko pl. Mladineo otvorio sjednicu pozdravnom riječju. Izabrano je
Radno predsjedništvo Velikog vijeća Sjednice: M. pl. Mladineo (predsjednik), I. pl. Celio Cega i M. pl. Maroja.
Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima Hrvatskoga plemićkog zbora u ovoj godini : J. pl. Vusio, M.
pl. Vucelić, V. pl. Alaupoviću i V. Valjku , svim prethodno preminulim našim članovima kao i svim hrvatskim domoljubima
koji su tijekom vjekova dali svoj život za Hrvatsku.
Skup su pozdravili uzvanici: Josip degl' Ivellio, Janos Kovatz pl. Horkovics, a prigodnu riječ o povijesti Starog
grada Ozlja održao je kustos Zavičajnog muzeja.
Izvješće o radu Hrvatskoga plemićkog zbora od zadnje sjednice VPV-a 5. 11. 2011. do dana ove sjednice iznio je
kancelar Plemićkog stola I. pl. Celio Cega. Tiskan je u Glasniku broj 10, pa se moženaći na našoj web stranici
Rizničar Zbora, D. pl. Pozojević podnio je financijsko izvješće.
Herold Zlatko pl. Barabaš izvijestio je da je Heraldička komisija dobila dvanaest zahtjeva za prijem u članstvo, a
pozitivno je riješila osam. U ime Plemićkoga stola predložio je za prijem u članstvo Zbora osam novih članova: Dinka,
Maju, Anu, Doru i Niku pl. Franceschi, Branimira pl. Košćec, Vesnu pl. Nutrizio i Luciju pl. Vusio.
Član Nadzornog odbora M. pl. Celio Cega izvijestio je da je praćenjem rada i uvidom u poslovanje i financije
utvrđeno da je Zbor radio po Zakonu i Statutu Zbora..
Predsjednik suda časti, Miroslav pl. Prelogović, izvjestio je da temeljem Statuta nije bilo potrebno angažiranje
suda časti.
Svi izvještaji a posebno prijedlog herolda Zlatka pl. Barabaša za prijem novih članova jednoglasno su prihvaćeni.
Predsjednik komisije normativnu djelatnost D. pl. Ivanišević izložio je dopune Statuta od 5. studenog 2011. koje
su prošle javnu raspravu. Pročišćeni i odobreni tekst Statuta može se naći na našoj web stranici.
Za ove izmjene od prisutnih učesnika glasalo je sedam članova protiv, a jedan je bio suzdržan, dok su ostali
članovi glasali za predložene izmjene i dopune. Time su one prihvaćene.
Jednoglasno je također potvrđena ispravnost dosadašnjeg rada Plemićkoga stola i svih radnih tijela.
Prihvaćen je zahtjev Stipe pl. Vučetića i Branimira pl. Vuceticha za razrješenje od dužnosti koju su obavljali kao i
zahtjev za istupanje iz udruge.
Za nove članove Plemićkog stola izabrani su Barbara pl. Tartaglia i Josip degl' Ivellio.
Za predsjednika Nadzornog odbora umjesto T. pl. Kallaya izabran je Ž. pl. Gazzari, a umjesto M. pl. Celio Cega
izabran je P. pl. Rakamarić.
U Sud časti umjesto N. pl. Cambija izabran je K. pl. Benković.
Za novog člana Senata izabran je H. pl. Maroja
Svi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Nakon radnog dijela slijedilo je izlaganje ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva Vlatke Lemić pod naslovom
Matične knjige u hrvatskim arhivima.
Zatim je svoje izlaganje pod naslovom: Heraldički dizajn i značajke grbova plemićkih obitelji u Hrvatskoj iznio
direktor tvrtke Heraldic Art iz Rijeke Mladen Stojić.
Predstavnik Udruge mađarske aristokracije Janos Kovatz pl. Horkovitz prikazao je kako oni vide suradnju s
mađarskim plemstvom.
Nakon kratke pauze predsjednik M. pl. Mladineo iznio je plan rada HPZ-a do slijedeće 15. sjednice VPV.
Uz odgovarajući ceremonijal uručena je zatim novim članovima povelja o članstvu, značka i iskaznica HPZ-a. Za
nove članove Hrvatskog plemićkog zbora izabrani su: Dinko, Maja, Ana, Dora i Nika pl. Franceschi, Branimir pl. Košćec;
Vesna pl. Nutrizio iLucija pl. Vusio. Branimir pl. Koščec zahvalio se u ime novoprimljenih članova.
Veliko plemićko vijeće ovlastilo je Marka pl. Mladinea (predsjednika), Ivana. pl. Celio Cega (kancelara) i Gorana
pl. Borellia (tajnika) da zastupaju Hrvatski plemićki zbor.
Intoniranjem himne Zbora završila je sjednica Velikog plemićkog vijeća.
Na kraju sjednice položen je vijenac na spomen ploču plemenitim velikanima Petru Zrinskom i Franu Krsti
Frankopanu na zidini tvrđave.
Nastavak druženja bio je na prigodnom domjenku u restoranu „Žganjer“ u Jaškovu do kasnih popodnevnih sati.
U organizaciji Sjednice posebno su se istakli : V. i T. pl. Ivanišević, Z. pl. Barabaš, B. i N. pl. Cindro i K. pl. Kallay
KONSTITURAJUĆA SJEDNICA PLEMIĆKOG STOLA
Obzirom na promjene Statuta i novih naslova funkcija kao i novo izabranih članova te ostalih dužnosnika Zbora
donosimo sastav i funkcije pojedinih članova i dužnosnika.
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Izabrani dužnosnici Zbora
Marko Mladrineo
predsjednik
nije predložen
I. potpredsjednik
Marijan Maroja
II. potpredsjednik
Plemićki stol
1. Ivan Celio – Cega
kancelar
2. Goran Borelli
tajnik
3. Zlatko Barabaš
herold
4. Davor Ivanišević
notar,
5. Davor Pozojević
rizničar
6. Vlatko Ivanišević
Webmaster
7. Mr. sc. Ivo Durbešić
urednik publikacija
8 Branko Cindro
koordinator CILANE
9 Mladen Trupčević
član
10 Adriana Bona
blagajnik i knjižničar
11 Barbara Tartaglia
odnosi s javnošću
12 Kornel Kallay
koordinator mladih
13 Josip degl' Ivellio
suradnja sa udrugama
14 Marko Mladineo
Ogranak Split (fuzija ogranaka Split i Južna Hrvatska)
15 Frane Vrkljan
Ogranak Opatija
16 Barabaš Serčić
Ogranak Osijek
17 Marijan Maroja
Ogranak Zadar
Nadzorni odbor: predsjednik
Ž. Gazari, prof.- članovi: prof.dr.sc. P. Rakamarić, G. Pozojević, dr. med.
Sud časti : predsjednik M. Prelogović, dipl. ing. rud. – članovi: K. Benković, dr. med, T. Kurelec, prof.
Senat: predsjednik
A. Rendić Miočević , prof. (od 2005.)
Senatori: Drago pl. Antoniazzo, prof ( od 2010); mr. sc. Aleksandar pl. Aranicki; ( od 2003.);Ivo pl. Arneri, dr. med. ( od
2008.); Milivoj.pl. Grisogono, prof.; (od 2003.); prof . dr. sc. Petar pl. Grisogono,(od 2007.) ; mr. sc. Vladimir pl.
Kurelec,(od 2010.); Hrvoje pl. Maroja, ing. radiol.;(od 2013.); Branimir pl. Makanec, dipl. ing. el. ( od 2007) i Arsen pl.
Vusio, ing ( od 2008.)
Komisija za prijem novih članova: predsjednik: Z. Barabaš – članovi: D. Ivanišević, B. Cindro i savjetnici: Bruno Kuzmanić
i Ružica Kolarević
Uredništvo publikacija: Glavni urednik: mr. sc. I. Durbešić - članovi : B. Cindro, M. Mladineo, doc. dr. sc., M. Karbić, dr.
sc. I. Mirnik, I. Celio Cega i Z. Barabaš.












PLAN RADA PLEMIĆKOG STOLA
Priprema za XV. izbornu sjednicu VPV-a u 2014. godini. (mjesto, vrijeme, financijska sredstva itd.)
Izraditi i usvojiti Financijski plan prihoda i rashoda za 2014. te usvojiti završni račun za 2013. Organizirati redovno
kvartalno praćenje godišnjeg plana prihoda i rashoda.
Nastaviti kontakte sa CILANE-om jer naše članstvo u europskoj asocijaciji plemstva može predstavljati novi
iskorak u ostvarivanju ciljeva postojanja HPZ-a te nam omogućiti lakši priliv sredstava.
Izraditi program izdavačke djelatnosti i osigurati pravovremeno pritjecanje potrebnih financijskih sredstava
Dovršiti «Prilog Zbornika za 2013.», (nije još tiskan), Prilog Zbornika za 2014., Glasnik za 2014. i Biltene
Izraditi godišnji plan predavanja i nastaviti s dinamikom održavanja, najmanje jedanput mjesečno, osim ljetnih
mjeseci. Aktivnije tražiti pisane priloge za Glasnik.
Angažirati se na omasovljenju članstva koristeći i nove mogućnosti iz Statuta koje se odnose na pridružene
članove, (značajnije osobe, žene plemićkog podrijetla koje ne nose plemićko prezime, sponzori, studenti povijesti,
srodne udruge itd.). Prethodno utvrditi iznose pristupnina i sponzorskih priloga za ove članove.
Izraditi okvirni program suradnje s Družbom Hrvatskog zmaja i drugim srodnim udrugama.
U suradnji s Družbom hrvatskog zmaja započeti inicijalne aktivnosti s nadležnim organima na preimenovanju
ulica, trgova i javnih institucija, unoseći u nazive koje one nose po prezimenima plemića i njihove titule.
Izraditi plan obilježavanja važnih povijesnih datuma, kao i obljetnica rođenja ili smrti povijesnih ličnosti koje su
ostavile trag u hrvatskoj povijesti. Navesti i popis gostiju i medija koji bi tim događajima mogli nazočiti (najmanje
dva puta godišnje).
Izraditi plan posjeta povijesnim mjestima popraćenih odgovarajućim informacijama stručnih vodiča (najmanje
jedanput godišnje)
Napisati članak za Glasnik i Bilten o održanoj sjednici VPV-a u kojem treba afirmirati održavanje ove sjednice na
tako značajnom povijesnom mjestu kao što je Ozalj i ulogu Družbe hrvatskog zmaja u tome, koja nam je to
omogućila, te ponudila buduću suradnju i na drugim poljima.
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Napisati promotivni esej koji će poslužiti za promociju HPZ-a u javnosti, posebno prilikom naših zamolbi za prijam
naše delegacije kod najodgovornijih dužnosnika javnog i političkog života u svrhu dobivanja od njih podršku za
naše aktivnosti te kao prezentacija Zbora potencijalnim donatorima.
Uskladiti normativne akte prema novom Statutu.
Rješavati predmete iz domena heraldičke komisije.
Nastaviti postupak sređivanja nepotpune dokumentacije članova HPZ.
Ažurirati naše WEB stranice.
Stvoriti potrebne uvjete za spajanje dva postojeća splitska ogranka i donijeti o tome odluku Plemićkog stola.
Raditi na unapređenju sudjelovanja mladeži u aktivnostima HPZ-a
Razvijati suradnju s Povijesnim postrojbama i učestvovati u njihovim aktivnostima što može privuči zanimanje
mlađih članova HPZ-a.
Motivirati ogranke da donesu na sličnim osnovama svoje godišnje izvještaje i planove rada za slijedeću godinu,
da održe svoje godišnje skupštine i da se pripreme za izborne.

PLAN SASTANAKA
Evo započinje nova 18. sezona postojanja Zbora i naših druženja. I u ovoj sezoni nastavljamo s predavanjima u
okviru naše već osmogodišnje tribine Uloga hrvatskoga plemstva u očuvanju hrvatske nacionalnosti, državnosti i kulture.
Na prijedlog komisije za predavanja utvrđeni su termini sastanaka i predavanja
 28. listopada Mr. sc. Ivica Lučić - ULOGA PLEMSTVA U EUROPSKIM DRUŠTVIMA U 21. STOLJEĆU
 19. studenog Augustin Bašić – POVIJEST POLJICA I UDRUGA POLJIČANA U ZAGREBU
 18. prosinac (utorak) akademik Tomislav Raukar – HRVATSKI VELIKAŠKI RODOVI I TURSKA UGROZA U
16. STOLJEĆU
 30. prosinac BOŽIĆNO - NOVOGODIŠNJI DOMJENAK
 13. siječanj 2014. Goran Borelli – IZLOŽBA BORELLI U ZADRU
 10. veljače akademik Nenad Cambj - DIOKLECIJAN I NJEGOVA PALAČA U SPLITU
 10. ožujak Marijan Maroja – HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

7. travanj Mr. sc. Ivo Durbešić – HRVATSKO PLEMSTVO NEKAD I DANAS
Za termine i predavače u svibnju i lipnju iduće godine još se dogovaramo, pa ćemo Vas obavijestiti u drugom
Biltenu kao i o eventualnim promjena predavanja.
Također odlučili smo otvoriti novu tribinu:Zanimljive teme iz struke ili hobija naših članova. Prvi prijedlozi za teme
su:
D. Pozojević - POMRČINA SUNCA U NOVOSIBIRSKU
Prof. dr. sc. P. Durbešić - ZAŠTIĆENI OBJEKTI PRIRODE U HRVATSKOJ
Mato Pažić - HRVATSKE ELEKTRANE
Ako imate prijedlog za predavanje, želite li neko predavanje ili nam možete ispričati neku zanimljivu temu iz Vaše
struke ili hobija javite nam se.
OBAVIJESTI
 Članica Plemićkog stola A. Bona svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 17 sati dežura i možete posuditi
knjige iz naše biblioteke, a i platiti članarinu ako već niste.
 Potpisan je Ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa o potpori našem časopisu Glasniku.
Time smo stekli status časopisa za popularizaciju znanosti.
 Uspostavljen je kontakt sa CILANE i stigao je poziv da predsjednik dođe u proljeće u Pariz na sastanak.
 Nakon izražene pismene obostrane želje dva Ogranka u Splitu Plemićki stol je donio odluku o njihovu
spajanju u jedan.
 Ostale obavijesti u idućem broju Biltena
Dođite na naša druženja iskreno Vam se veselimo !
Glavni urednik

Mr. sc. Ivo Durbešić
Teslina 13/1, Zagreb, telefon 01 492 65 75, e-mail: hpz@post.t-com.hr, web: http://plemstvo.hr,
IBAN5023600001101593841; OIB 78344349330.
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