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HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

COLLEGIUM NOBILIUM CROATICUM 
e-mail: hpz@post.htnet.hr  web: http://www.plemstvo.hr/ 

Zagreb, 15. 01. 2011. 

Bilten broj 8 

siječanj 2011.  

Poštovano članstvo, cijenjeni prijatelji HPZ-a, 
plemenite obitelji, gospo ñe i gospodo! 

SJEDNICA VPV 

Nakon sjednice Velikog plemićkog Vijeća održane u prelijepom ambijentu 
hotela Palace u Zagrebu red je da Vas izvijestimo o tom skupu. 

Skup je započeo našom himnom u 16 sati. 
Skupu je prisustvovalo 69 članova i 45 članova obitelji i prijatelja Zbora, a 

svaki je dobio kao poklon pored prospekata o Zagrebu i licitarsko srce koje nam je 
donirala Turistička zajednica Zagreba. 

Minutom šutnje sjetili smo se naših preminulih članova kao i svih koji dali svoje 
živote za Domovinu. 

Skupom je predsjedavalo Radno predsjedništvo sačinjeno od predsjednika mr. 
sc. I. pl. Durbešića, te predsjednika ogranaka  Osijek- S. pl. Barabaš-Serčić, Zadar- 
M. pl. Maroja, Južna Hrvatska- M. pl. Mladineo te kao predstavnik dijaspore Zbora G. 
pl. Pozojević iz Zrenjanina, a zapisničarka bila je D. pl. Vučetić 

 
 

Dopisom je skup pozdravio Predsjednik Republike prof. dr. sc. Ivo Josipović. 

Kao gosti prisustvovali su: dr. Janosz pl. Horovitz predstavnik udruge 
Mañarskih aristokrata, predstavnik Hrvatske čiste stranke prava i gospodin Leder 
predstavnik Plemenite opčine Turopoljske, koji su i pozdravili skup. 

Dr. pl. Horkovitz i mr. pl. Durbešić izmijenili su poklone knjiga. 
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Kćerima Juliji i Marini pl. Sdrinias našeg pokojnog člana Dionisija pl. Sdriniasa 
– potomka kneza Martina Zrinskog, predan je posthumno znak Zbora s članskim 
brojem kao i knjiga o Zagrebu na uspomenu na njihov prvi  posjet nama. Julija je 
inače bila u pratnji svoga oca na prvoj sjednici Velikog plemićkog vijeća u Ninu 1996. 

 
Auditorij u prvim redovima novi članovi 

Zahvalnicu za svoj rad dobili su: D. pl. Antoniazzo, mr. sc. V. pl. Kurelec i mo. 
J. degl' Ivellio. Prva dvojica zahvalili su se na svoje dosadašnje funkcije 
potpredsjednika i izabrani su u senatore. 

Izvještaj o radu podnijeli su kancelar I. pl. Celio-Cega, rizničari: D. pl. 
Pozojević i A. markiza Bona, predsjednik Nadzornog odbora T. pl. Kallay i 
predsjednik suda časti M. pl. Prelogović.  

Na prijedlog Plemićkog stola izabrani su novi članovi Plemićkog stola: prvi i 
drugi potpredsjednik: M. pl. Mladineo i M. pl. Maroja, rizničari: A. markiza Bona i D. 
pl. Pozojević te član B. von Vuchetich. 

Na prijedlog herolda i njegove komisije te Plemićkog stola Veliko plemićko 
vijeće primilo je 18 novih članova, a meñu njima i već spomenute dvije potomke 
Zrinskih. 

Mr. sc. R. Kolarević-Kovačić održala je predavanje o Plemstvu Zagrebu. 

Nakon kraće stanke održan je svečani dio uručenja povelje o članstvu, znaka i 
iskaznice Zbora novim članovima, uz specijalni svečani ceremonijal kojeg je osmislio 
J. degl' Ivellio, a predvodio M. von Vučetić. Novi članovi potpisali su da će se 
pridržavati Statuta i Etičkog kodeksa Zbora. 

Nakon kratke dobrodošlice novim članovima koju im je poželio predsjednik u 
ime novo primljenih članova zahvalila se A. markiza Bona.  

Time se završila sjednica Velikog plemićkog vijeća. 

U 20 sati započela je svečana večera. Kako smo na kraju Sjednice imali 
tehničke poteškoće sa našom himnom Zbora, to smo je odslušali i djelomično 
otpjevali na početku svečane večere. 

Na svečanoj večeri bilo je prisutno 70 članova i članica te članova obitelji i 
prijatelja Zbora. Veseli nas da je bilo prisutno dvadeset mladih naših članova. 
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Nakon ukusne večere uz dobro vino donirano od našeg člana M. pl. Pažića 
zabavljali smo se duboko u noć. Jasno nije nedostajalo i plesa, pa čak i „sertaki“ za 
naše dvije nove članice iz Grčke 

 

OSTALE AKTIVNOSTI  

1. Plemićki stol je tijekom godine provodio tradicionalne aktivnosti : 

- predavanja prema programu jednom mjesečno od rujna do lipnja 

o slijedeći sastanak je 9. veljače sa predavanjem H. Salopeka „Li čki 
rodovi“  u 19 sati u prostorijama udruženja. 

- sjednice Plemićkog stola su po potrebi a najmanje jednom mjesečno, 

- Na zadnjoj sjednici Plemićkog stola odlučeno je : 

1. Sjednica Velikog plemićkog vijeća bit će 15. listopada 2011. u Zagrebu 
2. Članarina za 2011. bit će 200 kn a uključuje i besplatan glasnik broj 9 i 

Zbornik br. VI po obitelji. 
3. Naša službena adresa je Jurišićeva 1a, c/o Hrvatska Paneuropska unija, 

Zagreb. 
4. Pored predsjednika i kancelara u buduće pravo potpisa imat će i protonotar 

i herold Zlatko pl. Barabaš 

2. Od problema treba i ovaj puta istaknuti nemogućnost dobivanja prostora nego 
smo još uvijek zahvaljujući kolegama iz Hrvatske paneuropske unije  jednom tjedno 
srijedom u njihovom prostoru. 

3. Takoñer već mi je neugodno apelirati na Vas poštovane članove da na vrijeme 
uplatite članarinu a prema obavijesti koju ste primili od rizničara. 

Bez tih prihoda ne možemo provesti niti jednu akciju na dobrobit našeg 
članstva. Kad netko zaboravi uplatiti članarinu dvije godine za redom po našim 
aktima briše se iz članstva – potrudimo se da nam se takovi previdi ne dogode. 

Kako nije oko 40 % članstva platilo članarinu za 2009. i 2010. odlučeno je na 
spomenutoj sjednici Plemićkog stola da rizničari upute pored uplatnice i 
upozoravajuće pismo takvim članovima ukoliko ne plate članarinu do 15. ožujka da 
ćemo po statutu biti ih prisiljeni brisati iz članstva i zatražiti povrat povelje, znaka i 
iskaznice.  

4. I ove godine imali smo jednu sjednicu Plemićkog stola u prelijepom Zagorju u 
kuriji naših domaćina Nevena i Kornela pl. Kallaya, osim pitomog krajolika na sve 
strane pružaju se ostaci ponosnih dvorova naših plemićkih obitelji, koji htjeli ili ne 
htjeli probude sjećanja na ljude koji su stoljećima sačuvali hrvatsko ime diljem lijepe 
naše. 
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Članovi radnih tijela Zbora pred kurijom Kallay 

5. Članovi Zbora K. pl. Kallay, M. pl. Trupčević i P. i I. pl. Durbešić bili su gosti na 
Lucijskom spravišću – Godišnjoj izbornoj skupštini Plemenite opčine Turopoljske 
(POT) u Lukavcu gradu. Referirano je o vrlo opsežnom radu društva, izabrani su novi 
suci, podžupani i novi (stari) župan I. pl. Kos. Posebno se raspravljalo o povratu 
imovine POTa - cca 20 tisuća ha šume. 

 
Članovi delegacije, a članica P. pl. Durbešić u razgovoru s g. Borkovićem – Mladim 
Jastrebom – zapovjednikom obrane Vukovara i vrlo aktivnim članom POTa. 

6. Svi imamo i obavezu da napišemo eseje o našim porodicama kako bi bili 
otisnuti u našem Zborniku i tako sačuvani za naše unuke. Posebno apeliram na 
starije članova našeg udruženja jer ukoliko to tražimo kao uvjet pri prijemu novih 
članova onda je i njihova obaveza to veća. Ostala su tu mislim je još 21 porodica 
neobrañena. 

7. Volio bi da češće posjećujete naše stranice na internetu koje polako ali 
sigurno imaju sve više kvalitetnih sadržaja – www.plemstvo.hr  

8. Imamo na skladištu: 
1. GLASNIK 2, 3, 4, 5, 6, po 30 kn 
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2. GLASNIK 7 i 8 po 50 kn 
3. Zbornik I. -V.  po 50 kn 
4. Zbornik I.- V. na CD po 50 kn 
5. Himnu zbora na CD + note 50 kn 
6. Slike sa svih sjednica VPV na CD po 50 kn 

Ako želite koji primjerak javite se rizničarima na e-mail 

 

Vaš  

Mladen pl. Trupčević  


