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Zgodovinska zbirka 

 

Po drugi svetovni vojni je ptujski muzej postal državna ustanova s stalno zaposlenimi muzejskimi 

delavci. S priključitvijo grajskega kompleksa k muzeju je bila omogočena širitev in nova razporeditev 

zbirk, ki so jih odprli za javnost leta 1949. Zaradi specifičnosti političnih razmer je ob obstoječih 

zbirkah (arheološki, kulturnozgodovinski, etnografski) nastala leta 1951 zbirka Narodnoosvobodilnega 

boja, ki je bila umaknjena leta 1989 zaradi postavitve nekaterih tematskih razstav. Zbirka 

Narodnoosvobodilnega boja je delila usodo s še nekaterimi drugimi zbirkami (npr. vinarsko, 

narodopisno), ki so bile ukinjene zaradi vse večje prostorske stiske, pomanjkanja prostora za depoje in 

občasnih razstav. 

 

S sodobnimi muzeološkimi pristopi priprav razstav so muzejski strokovni delavci nadaljevali tudi v 

prvem desetletju 21. stoletja. Spreminjali in dopolnjevali so tudi stalne zbirke in jih poskušali narediti 

privlačnejše za obiskovalce. Pri zasnovah postavitve in njihovega prikaza so se morali prilagoditi tudi 

arhitekturi prostora, kar se je zgodilo pri postavitvi stalne zgodovinske zbirke Ptuj z okolico v 20. 

stoletju. Razstava je postavljena v za ta namen prenovljeno kletno etažo južnega trakta nekdanjih 

ptujskih zaporov; ohranjena je obstoječa zasnova in značaj prostorov – jetniških celic. Postavitev 

razstave je prirejena prostoru. V petih celicah in na hodniku so predstavljeni v šestih sklopih dogodki 

in zgodbe iz 20. stoletja, ki so vplivali na razvoj mesta z okolico. Pomembne zgodovinske prelomnice, 

predstavljene na hodniku, povezujejo posamezne vsebinske sklope v celicah. Klasično predstavitev 

predmetov v vitrinah dopolnjujejo rekonstrukcije posameznih zgodovinskih dogodkov, popestrene z za 

to razstavo izdelanimi lutkami in z zvočno popestritvijo odlomkov pomembnih dogodkov 20. stoletja. 

Nekatere predmete je muzej pridobil prav za to razstavo (vezeni tekstilni predmeti iz začetka 20. 

stoletja, usnjarska in čevljarska kozmetika iz tridesetih let 20. stoletja, izdelki iz aluminija). s katerimi 

seznanjamo obiskovalce. 
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Od zaporov do muzeja 

 

Posledica marčne revolucije leta 1848 so bile številne reforme. Med drugim sta bili ločeni upravna in 

sodna oblast. Leto 1850 so posvetili organizaciji novih organov oblasti. Po novi državni ureditvi je 

okraj Ptuj upravno spadal pod okrožno vlado v Mariboru. Na Ptuju so 1. februarja ustanovili okrajno 

glavarstvo in davčni urad, 1. aprila okrajni gradbeni urad ter 1. julija okrajno sodišče in državno 

tožilstvo. Ptujskemu okrajnemu glavarstvu je bila podrejena tudi politična ekspozitura v Rogatcu, 

ptujskemu sodišču pa okrajno sodišče v Rogatcu.  

 

Nova mestna uprava, ki je prevzela občinske zadeve, je leta 1858 imela tajnika, čuvaja mestnih 

zaporov in stražnika. V pritličju stare mestne hiše na Slovenskem trgu je bil do leta 1850 preiskovalni 

zapor. Jetnišnica, ki jo je leta 1850 prevzelo okrajno sodišče, je bila na Prešernovi ulici 37. Stavbo, 

vidno že na franciscejskem katastru iz leta 1824, so začeli 1. avgusta 1842 obnavljati za zapor. 

Prezidana stavba je služila svojemu namenu od leta 1844 do petdesetih let 20. stoletja. 

 

 

Načrt za gradnjo stavbe ptujskih sodnih zaporov, januar 1840. 

Štajerski deželni arhiv Gradec, Pläne Marburger Kreis, po 1835. 

 

 

Med drugo svetovno vojno je nemški okupator v te prostore najprej zaprl zavedne Slovence, določene 

za izselitev v Srbijo in na Hrvaško. Naslednji zaporniki so bili aktivisti Osvobodilne fronte in njihovi 
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simpatizerji, ki so bili za zaporniškimi zidovi izpostavljeni hudemu mučenju. Mnoge med njimi so od 

tod odpeljali na streljanje v Maribor in Celje, nekateri pa so bili odvedeni v nemška koncentracijska 

taborišča, od koder se niso vrnili. V ptujskih sodnih zaporih, v celici št. 9, je po nečloveškem mučenju 

18. avgusta 1942 umrl član Osvobodilne fronte in borec Slovenskogoriške čete narodni heroj Jože 

Lacko. O teh tragičnih dogodkih poroča tudi napis na plošči, ki je vzidana v pročelje hiše. 

 

Od petdesetih let 20. stoletja do leta 1968 so bila v stavbi stanovanja. Skupščina občine Ptuj je objekt z 

odločbo 11. decembra 1968 predala v upravljanje Pokrajinskemu muzeju Ptuj. Muzej si je v teh 

prostorih postopoma uredil pisarne in depoje, v kleti pa leta 1995 tudi razstavišče za občasne razstave; 

razstavišče zaradi slabih razmer ni dolgo služilo svojemu namenu. Večja obnovitvena dela so bila 

opravljena leta 2000, ko je bila na novo prekrita streha in obnovljena fasada. Med letoma 2001 in 2007 

je muzej z obnovo notranjosti pridobil potrebne prostore za restavratorske delavnice za tekstil, kovino 

in les, nato pa še za knjižnico, fotografski atelje in upravo, v južnem traktu kleti, kjer so bile 

zaporniške celice, pa smo uredili prostore za razstavo Ptuj z okolico v 20. stoletju.  
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Tloris južnega trakta kleti 

 

 

 

 

 

 

Razmestitev prostorov v kleti razstavišča Stari zapori 

 

- hodnik  

 1 – prva celica 

 2 – druga celica 

 3 – tretja celica 

 4 – četrta celica 

- 5 – peta celica 
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Hodnik 

Prelomnice 20. Stoletja 

 

 

 

Na hodniku so na petih panojih z besedilom in  

fotografijami predstavljene prelomnice 20. 

stoletja. Prikaz smo začeli s kratkim opisom 

Okrajnega glavarstva Ptuj, ki je bilo med letoma 

1890 in 1918 sestavljeno iz treh sodnih okrajev: 

Ptuj, Ormož in Rogatec. Leta 1890 je v 

Okrajnem glavarstvu Ptuj živelo 79.150 

prebivalcev, v sodnem okraju Ptuj pa 47.193. V 

sodnem okraju Ptuj je bilo mesto Ptuj s 3.924 

prebivalci, od leta 1889 z lastnim statutom. Leta 

1900 je bilo v sodnem okraju Ptuj 47.992 prebivalcev, od tega na podeželju 838 Nemcev in 22 drugih; 

v mestu Ptuj je živelo 3995 prebivalcev, od tega 546 Slovencev in 2916 Nemcev ter 533 vojakov.  
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Med prvo svetovno vojno je izkazovalo 

ptujsko nemštvo naklonjenost monarhiji, 

okraj pa je zaradi vojnih posojil in 

rekvizicije povsem obubožal. Vojna je 

močno posegla v življenje ljudi v mestu. Obe 

okoliški ljudski šoli je zasedla vojska in ju 

uporabljala za svoje namene. V obeh stavbah 

so uredili rezervno vojaško bolnišnico, prav 

tako tudi v Strnišču, kamor so vozili 

ranjence s soške fronte. Ob prihodu 17. 

kranjskega pehotnega polka je 16. maja 1915 na gimnazijskem poslopju prvič zaplapolala 

slovenska zastava. 

 

 

Na naslednjem panoju opisujemo potek 

druge svetovne vojne na slovenskih tleh s 

poudarkom na ptujskem območju. Na eni 

strani prikazujemo tragične usode zavednih 

Slovencev, ki so bili žrtve okupatorjevega 

nasilja, na drugi strani pa predstavljamo 

narodnoosvobodilni boj proti okupatorju. 

Druga svetovna vojna je od Slovencev 

zahtevala velik krvni davek. Po nekaterih 

podatkih je umrlo okrog 40.000 ljudi, še veliko več je bilo ranjenih, ogromna pa je bila tudi 

gmotna škoda. 

 

 

Obdobje socializma v Sloveniji 

predstavljamo na petem panoju. Po drugi 

svetovni vojni je Slovenija ostala v 

Jugoslaviji. Najprej je bilo treba obnoviti 

gospodarstvo in industrijo. Slovenija pa je 

želela aktivnejšo vlogo v politiki države in 

seveda čim več samostojnosti. Ustava ji je 

sicer zagotavljala federativni status 

(formalno je imela svojo državo), toda 

sistem je bil centralističen, kar se je poznalo 

na več področjih. Kljub togosti in zadržanosti zveznih oblasti se je Slovenija gospodarsko 
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krepila in utrdila kot najrazvitejša republika. Toda Jugoslavija je bila ekonomsko zelo 

nestabilna država, kar je povzročalo velika trenja in razpoke, ki se jih ni dalo več mašiti. Leta 

1980 je umrl Josip Broz - Tito, karizmatičen človek, ki so ga vsi priznavali za voditelja, in 

postalo je jasno, da bo država razpadla. Slovenija se je postopoma začela pripravljati na 

samostojno pot.  

 

 

Odločitev za samostojno, neodvisno 

Slovenijo je bila izglasovana na plebiscitu 

23. decembra 1990. Na njem so Slovenci 

dokončno pokazali, da želijo oblikovati 

svojo samostojno in neodvisno državo, ki ne 

bo več v sklopu Jugoslavije. Toda odločitve 

ni bilo mogoče uresničiti po mirni poti. 

Jugoslovanska armada je 26. junija 1991, 

dan po razglasitvi samostojne in suverene 

Slovenije, začela agresijo na novo državo in 

Slovenija se je morala braniti. Obrambni sistem je ob tesnem sodelovanju policije in 

teritorialne obrambe ter s pomočjo obveščevalne, propagandne in diplomatske dejavnosti 

uspešno deloval. Slovenija je zmagala v t. i. desetdnevni vojni. Začel se je boj za mednarodno 

priznanje Republike Slovenije. Bil je uspešen in od 25. junija 1991 do 25. januarja 1992 je 

Slovenijo priznalo že 40 držav. Slovenska prizadevanja za samostojnost in neodvisnost so 

dosegla potrditev in velik mednarodni uspeh 22. maja 1992, ko je Slovenija postala članica 

OZN.  

 

Z zadnjo pomembno prelomnico v 20. stoletju, ki je pomenila uresničitev večstoletnih sanj 

Slovencev, zaključujemo povezovalno predstavitev dogodkov na ptujskem območju v 

obravnavanem stoletju.  
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Prva celica 

Avstro-Ogrska 

 

 

 

V prvi celici predstavljamo ptujski okraj v obdobju med letoma 1890 in 1918. Okrajno glavarstvo Ptuj 

je bilo sestavljeno iz treh sodnih okrajev: Ptuj, Ormož in Rogatec. Leta 1900 je bilo v sodnem okraju 

Ptuj 47.992 prebivalcev. Na Ptuju so imeli sedež ptujski okraj, okrajno sodišče, glavni carinski urad, 

urad za evidentiranje zemljiškega dohodka, poštni urad s telegrafom, gozdni urad, finančna straža, 

okrajna žandarmerija, trije notarji, železniška postaja, pisarna okrajnega namestništva, cesarsko-

kraljevi pionirski bataljon ter številni cerkveni uradi.  

 

Na prelomu iz 19. stoletja v 20. je bila mestna uprava v rokah izvoljenih občinskih svetnikov, ki so 

med seboj izvolili župana in njegovega namestnika. Mestna občina Ptuj je imela naslednje urade: 

občinski urad v mestni hiši, varnostno stražo, mestno mitnico, mestno tehtnico.  

 

Ptuj je bil med letoma 1900 in 1918 tržišče kmetijskih pridelkov z Dravskega in Ptujskega polja, 

haloškega in slovenskogoriškega vina ter trgovski posrednik v izvozu živine in kož na različna 

območja habsburške monarhije. Vse veje gospodarstva – od industrije, ki je skoraj ni bilo, obrti in 

trgovine – so bile usmerjene h kmetijstvu in odvisne od njega  Z obrtjo v mestu se je preživljalo okrog 

80 odstotkov ljudi, s trgovino pa dobrih 7 odstotkov.  

 



 
13 

 

Politika mestne občine Ptuj in tudi osebna prizadevanja župana Josefa Orniga so veliko prispevala k 

oblikovanju nemške miselnosti na Ptuju. Pod Ornigovim županovanjem je Ptuj doživljal 

raznarodovalno nestrpnost, ki se je kazala v šovinističnih izpadih, protislovenskih psovkah in fizičnih 

obračunih. Nacionalna nasprotja so dosegla vrhunec s septembrskimi dogodki leta 1908, ki so še bolj 

poglobili nacionalni prepad. Na dan vseslovenskega zborovanja Ciril-Metodove družbe 13. septembra 

1908 so bile na Ptuju nemške protislovenske demonstracije s pouličnimi izgredi ter obračunavanjem 

med nemško šovinistično mislečimi izgredniki in Slovenci. Dogodki na Ptuju so bili vzrok za 

septembrske dogodke po Sloveniji, ki so pripeljali do demonstracij, kakršnih v naših mestih in trgih 

niso videli in doživeli vse od leta 1848. Na prelomu 19. stoletja v 20. je bilo na Ptuju več kot 30 

društev, pred prvo svetovno vojno pa 40, od teh večina nemških.  

 

V luči pregleda razvoja mesta s 25 fotografijami predstavljamo obrt, trgovino, društva, narodnostna 

nasprotja in šolstvo. Predstavitev smo popestrili z v vitrini predstavljenimi vezenimi tekstilnimi 

predmeti in materialom za vezenje iz začetka 20. stoletja ter leseno likalno desko s konca 19. stoletja, 

skupaj pa s 30 predmeti. Tako smo na simbolni način predstavili pomen dekliškega šolstva – šolo 

Mladika na Ptuju.  
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Druga celica 

Prva Jugoslavija 

 

 

 

Po prvi svetovni vojni so v upravno-teritorialno ureditev okraja spadali ormoški, ptujski in rogaški 

sodni okraji z avtonomno Mestno občino Ptuj. Ozemeljska razmejitev okraja in upravna organiziranost 

občin sta bili v jugoslovanski državi z neznatnimi razlikami skoraj povsem enaki kot v habsburški 

monarhiji. Mestni občini Ptuj so leta 1936 priključili še občine Rogoznica, Grajena ter Zgornji in 

Spodnji Breg. 

 

Ptujskim mestnim svetnikom je največ težav povzročalo večno pomanjkanje denarja. Glavni vir financ 

mestne občine je bil dohodek mestnih podjetij. Ta podjetja so bila: mestna klavnica, plinarna, žaga, 

mestni pogrebni zavod, kopališče, zavod za plakatiranje, špedicija in fijakerija.   

 

Vse veje gospodarstva, industrija, obrt in trgovina, so bile – kakor pred prvo svetovno vojno – 

usmerjene h kmetijstvu in odvisne od njega. Med obema svetovnima vojnama je bila za okraj še vedno 

značilna premoč nemškega kapitala nad slovenskim. Obrtniška dejavnost je bila v primerjavi z 

industrijo bolj razvita. V obrti je delalo več kot 3 odstotke ljudi, s trgovino v mestu se jih je ukvarjalo 

dobrih 7 odstotkov. Velike industrije v okraju ni bilo. Majhni obrati, ki so zastopali posamezne 

industrijske panoge, so imeli večinoma obrtniško tradicijo (usnjarstvo, pletarstvo, žagarstvo, 

mlinarstvo).  
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Z 18 fotografijami predstavljamo obdobje med obema svetovnima vojnama, in sicer gospodarstvo 

(trgovino, obrt s poudarkom na usnjarstvu, vinogradništvo), šolstvo, zdravstvo in Mestni Ferkov muzej 

kot osrednjo kulturno ustanovo v mestu. Z 28 predmeti, razstavljenimi v dveh vitrinah, opozarjamo na 

bogato tradicijo čevljarske in usnjarske dejavnosti ter vinogradništva na ptujskem območju. 
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Tretja celica 

Druga svetovna vojna 

 

 

 

V času med obema svetovnima vojnama se je tudi na Ptuju močno okrepila slovenska 

nacionalna zavest, vendar je bila večina kapitala še vedno v nemških rokah. Velika večina 

ptujskih Nemcev je simpatizirala s Hitlerjem, kar se je pokazalo takoj po izbruhu druge 

svetovne vojne in po prihodu okupatorjev na Ptuj. To časovno sicer kratko, po dogodkih pa 

izjemno burno in težko obdobje je na razstavi prikazano z veliko simbolike, saj skušamo 

poudariti štiri leta nemške okupacije, okupatorjevo nasilje nad slovenskim življem na 

Štajerskem, izseljevanje celih družin, taborišča in morda najbolj nizkotno od vseh dejanj – 

streljanje talcev. Upanje med Slovenci pa ni ugasnilo niti za trenutek, luč tega upanja so bili 

tisti, ki so se okupatorju postavili po robu. Za to so pogosto tvegali svoje življenje in ga mnogi 

tudi izgubili, na koncu pa vendarle zmagali.   

 

S tremi lutkami je simbolično predstavljena okupacija, okupatorjevo nasilje nad 

prebivalstvom in narodnoosvobodilno gibanje. Ves prikaz je dopolnjen še z zvočnim ozadjem, 

z nekaterimi izrezi iz Hitlerjevih govorov in iz partizanskih pesmi. V dveh vitrinah so 

razstavljeni predmeti, ki so bili uporabljeni med drugo svetovno vojno. Med njimi omenjamo 

boksar gestapovca Scheinhenbauerja, nemško vojaško uniformo, Osojnikov suknjič in žlico 

Antona Požarja z vgraviranim gradom Borl.  
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Četrta celica 

Druga Jugoslavija, Republika Slovenija 

 

 

 

Po drugi svetovni vojni je prišlo do spremembe družbenega sistema in do »graditve« socializma, 

obnovljeno je bilo porušeno mesto, izvedene petletke, agrarna reforma in industrializacija, z vsemi 

pozitivnimi in negativnimi platmi. Nastalo je nekaj močnih gospodarskih družb (Perutnina, Talum itd.) 

in številne manjše. Ptuj sam se je vse bolj začel zavedati tudi svojih »korenin«, torej svoje preteklosti 

in bogate dediščine, za katero je bilo treba poskrbeti. Nastale so profesionalne ustanove (muzej, arhiv, 

knjižnica), ki so vse skupaj postale varuhi bogate in raznovrstne ptujske dediščine. 

 

Socializem se je izčrpal v 45 letih, zopet je 

prišlo do spremembe sistema in ob tem do še 

pomembnejšega dejanja – osamosvojitve. 

Nastala je nova država Slovenija. Ta 

zgodovinski dogodek je na razstavi posebej 

poudarjen in prikazano je ptujsko desetletje v 

novi državi. V zadnjem desetletju 20. stoletja so 

se v neodvisni in samostojni Republiki Sloveniji 

zgodile mnoge spremembe, ki so vplivale tudi 

na razvoj Mestne občine Ptuj. Površina Mestne 
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občine Ptuj je leta 2000 merila 66,66 km², samega mesta Ptuj pa 25,64 km². Na območju občine je 

živelo 24.113 prebivalcev, v mestu pa 19.246 ljudi. Ptuj je v tem času postal pomembno upravno, 

prometno, gospodarsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno in zdravstveno središče Dravskega in 

Ptujskega polja, Haloz ter južnega dela Slovenskih goric.  

 

Sprememba oblasti po drugi svetovni vojni je predstavljena s posameznimi gesli. V ospredju je miza z 

volilnima skrinjicama. Agrarno reformo simbolizirajo zemlja, merilni količki, vrv in kladivo. 

Industrializacijo mesta in okolice predstavljajo pletilni stroj z volnenimi izdelki ter predmeti ptujske 

Perutnine in Taluma iz Kidričevega. Varuhi časa, tri profesionalne ustanove, so prikazane na 

osrednjem podestu z značilnimi arhivskimi škatlami za varovanje kulturne dediščine.  
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Peta celica 

Ptujske osebnosti 

 

 

 

V peti celici se obiskovalci seznanijo z uglednimi Ptujčani 20. stoletja. Zgodovino ustvarjajo ljudje kot 

posamezniki s svojimi dejanji v dobrobit skupnosti. Na razstavi smo izpostavili posameznike (dr. 

Štefko Cobelj, Jožeta Gregorca, Draga Hasla, dr. Frana Jurtelo, Elso Oeltjen Kasimir, Josefa Orniga, 

Ivana Potrča in Viktorja Skrabarja), za katere menimo, da so Ptuju dali še posebno veliko. Izbor 

seveda ni dokončen, ker je takšnih izjemnih posameznikov še veliko, naš namen pa je razstavo 

osebnosti še dopolnjevati. 

 

Prostorska ureditev je zasnovana tako, da je zadnji, večji prostor namenjen tudi postavitvi manjših 

občasnih razstav in različnim manjšim prireditvam. 
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Josef Ornig (1859–1925) 

 

Josef Ornig je bil zadnji nemški ptujski župan, deželni 

poslanec, uspešen gospodarstvenik, na političnem področju 

pa zelo protislovensko narodnostno usmerjen. 

 

Josef Ornig je bil rojen 18. junija 1859  pri Sv. Rupertu 

(Voličina) v Slovenskih goricah. Leta 1871 je prišel na Ptuj 

kot dijak ptujske gimnazije. Ker ni bil dober učenec, jo je 

že po letu in pol zapustil in se šel učit za peka pri stricu na 

Ptuju. Kot vajenec je potoval po Evropi, obiskal je 

Nemčijo, Pariz, London. Leta 1886 se je poročil z Aurelio 

Straschill, hčerjo znanega gostilničarja na Bregu pri Ptuju. 

Leta 1887 je bil izvoljen za občinskega svetnika, leta 1894 

pa za župana. Poslanec trgovske zbornice za območje Ptuja, 

Ormoža, Lenarta, Ljutomera in Rogatca je postal leta 1896, 

med letoma 1904 in 1908 je bil načelnik ptujskega 

okrajnega zastopa, leta 1909 pa je bil izvoljen v deželni 

zbor, in sicer v mestni kuriji za mesta Ptuj, Ormož, 

Rogatec, Lenart, Breg pri Ormožu in Rogaška Slatina. 

 

V času svojega županovanja je Ornig želel Ptuju dati novo, 

evropsko podobo. Kljub nasprotovanju šolskih oblasti je 

njegov boj za višjo gimnazijo leta 1900 prinesel uspehe. Ob 

višji gimnaziji je mesto leta 1900 dobilo še dijaški dom, 

leta 1902 dekliški dom ter dekliško meščansko in 

gospodinjsko šolo. Leta 1900 je začel izdajati časopis 

Štajerc. Dve leti pozneje je kupil nepremičnino za živinski sejem, saj so bili ti sejmi zelo 

dobro obiskani. Trgovali so v glavnem slovenski kmetje s podeželja in tako ustvarjali 

razmerje med mestom in okolico. S svojim prizadevanjem in vztrajnostjo je dosegel 

ugodnejšo železniško povezavo za vse pomembnejše vlake na dolge razdalje, kar je bilo zelo 

pomembno za izvoz pridelkov in vina. Leta 1899 je v mestu uvedel plinsko razsvetljavo, 

zgraditi je dal klavnico in zamrzovalnico, mestno žago in mizarsko delavnico s parnimi stroji. 

Na začetku 20. stoletja mu je uspelo v mestu urediti tudi telefonijo. Ptuj je bil že leta 1903 

priključen v mednarodno telefonsko omrežje z mestnim telefonskim podjetjem. Na 

kmetijskem področju si je z nakupom visoko kakovostnih pasemskih živali prizadeval dvigniti 

živinorejo. Pospeševal je sadjarstvo; kupil je 6000 sadik sadnega drevja, ki so ga posadili ob 

okrajnih cestah. Leta 1905 je občina dala zgraditi vojašnico, ki je dobila ime po cesarju 
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Francu Jožefu, nato bolnišnico in hiralnico, pa kopališče s parnimi kopelmi. Uredili so mestno 

kanalizacijo, cestni tlak, ob Dravi pa oblikovali manjši park, ki je po njem dobil ime Ornig 

Kai. Obnoviti je dal mestno gledališče. Ustanovil je mestno priprego in mestni pogrebni 

zavod. Leta 1906/07 je dala občina po načrtih dunajskega arhitekta barona Maxa Ferstla 

zgraditi nov magistrat. Zaradi prve svetovne vojne je bila onemogočena gradnja sodnega 

poslopja in nove elektrarne, ki naj bi izkoriščala padec Drave.  

 

Josef Ornig je bil član številnih društev, tudi Olepševalnega in Muzejskega, bil je član šolskih 

svetov, član odbora posojilnice in drugih ustanov. Več kot 20 let je bil pomembna osebnost 

celotnega dogajanja na Ptuju z okolico. Imel je mnogo nasprotnikov, tudi med Nemci, sam pa 

je bil velik nasprotnik Slovencev, kar se je pokazalo predvsem pri zaposlovanju in dajanju 

koncesij Slovencem v mestu. 

 

Leta 1918/19 je bil Josef Ornig največji posestnik na Ptujskem. K podedovani pekarni so 

spadali še trgovina z moko, soljo, vinom in premogom. Leta 1917 je pridobil posest pri Št. 

Janžu (Starše na Dravskem polju), ki ga je plačal z vojnim posojilom. Leta 1918 je emigriral v 

Avstrijo, naselil se je v svoji vili v Avstriji, v kraju Maria Grün, z velikim domotožjem po 

Ptuju. Umrl je 12. marca 1925 v Gradcu, pokopan je na Ptuju skupaj s soprogo Aurelio. 
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Dr. Franc Jurtela (1853–1926) 

 

Dr. Franc Jurtela je bil odvetnik, poslanec v štajerskem 

deželnem zboru, namestnik deželnega glavarja, prvi vodja 

ptujske občine po razpadu habsburške monarhije, na 

političnem področju pa velik borec za politične in 

narodnostne pravice ter gospodarske koristi Slovencev. 

Dr. Franc Jurtela je bil rojen 2. septembra 1853 v 

Hvaletincih. Osnovno šolo je obiskoval na Ptuju, gimnazijo 

pa v Mariboru. Med letoma 1875 in 1879 je študiral na 

univerzi v Gradcu. Študij prava je dokončal leta 1880 in po 

enem letu bivanja na Ptuju doktoriral. 

Po opravljeni obvezni praksi v Gradcu se je vrnil na Ptuj, 

kjer se je aktivno vključil v nastajajoče narodnostno gibanje 

v mestu in tudi na širšem štajerskem območju. Med letoma 

1891 in 1897 je živel v Šmarju. Po umrlem dr. Gregoriču je 

leta 1886 prevzel odvetniško pisarno. Pri gradnji 

Narodnega doma na Ptuju je bil gonilna sila. Po njegovi 

zaslugi so si Slovenci leta 1906 pridobili zmago v okrajnem 

zastopu. Po smrti dr. Božidarja Raiča leta 1906 je postal 

poslanec v štajerskem deželnem zboru in to ostal 

triindvajset let, vse do leta 1909. V tem času je bil petnajst 

let tudi namestnik deželnega glavarja.  

 

Eno njegovih najpomembnejših dejanj je ustanovitev 

Posojilnice in hranilnice na Ptuju.  Dr. Franc Jurtela se je 

dobro zavedal, da Slovenci politično ne bodo uspešni, če ne 

bodo imeli gospodarske in finančne pomoči. Slovenski kmetje in posestniki so se zadolževali 

pri nemških denarnih zavodih in marsikatera kmetija je zaradi zapadlih obveznosti prešla v 

nemške roke. Leta 1883 je uresničil svojo zamisel o ustanovitvi posojilnice s slovenskim 

kapitalom na Ptuju in tudi sam vplačal glavni delež. Ko je postal samostojni odvetnik, je 

vstopil v upravo posojilnice in bil med letoma 1899 in 1926 njen načelnik.  

 

Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske je dr. Franc Jurtela postal prvi 

slovenski vodja ptujske občine, nekdaj zagrizene nemškutarske trdnjave, proti kateri se je 

desetletja tako vztrajno bojeval. Umrl je 28. junija 1926 na Ptuju.   
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Viktor Skrabar (1877–1938) 

 

Pravnik in arheolog Viktor Skrabar je bil duša muzeja in 

Muzejskega društva; v njem je deloval skoraj štiri 

desetletja. Bil je konzervator Centralne komisije za varstvo 

spomenikov za ptujski okraj in dopisni član Avstrijskega 

arheološkega inštituta. 

 

Viktor Skrabar se je rodil leta 1877 na Ptuju. Oče je bil 

zdravnik, mati pa je izhajala iz premožne Leskovškove 

družine s Spodnjega Brega. Gimnazijo je obiskoval na 

Ptuju in v Gradcu, kjer je leta 1895 maturiral. Na univerzi v 

Gradcu je študiral pravo, poslušal pa je tudi predavanja iz 

klasične arheologije. Po študiju je dobil službo na Ptuju kot 

notarski pomočnik. Samostojni notar je postal leta 1932 v 

Rogatcu, od koder je bil leta 1934 premeščen v Ormož. 

 

Član Muzejskega društva je bil že leta 1900, med letoma 

1925 in 1938 je bil stalni podpredsednik društva, od leta 

1925 pa tudi njegov častni član. Od leta 1904 je vodil in 

nadziral mnoga izkopavanja na ptujskem območju ali sam 

ali v družbi drugih, predvsem dr. Abramića in dr. Schmida. 

Po naročilu grofa Herbersteina je leta 1909 raziskoval 

zgodnjesrednjeveško grobišče na turnirskem prostoru 

ptujskega gradu. Leta 1912 je našel ostaline rimskega 

dravskega mosta, ki so jih naslednje leto dvignili iz vode. 

Vrh svojih uspehov je dosegel leta 1913, ko je 29. maja 

skupaj z dr. Abramićem odkril III. mitrej na Zgornjem 

Bregu. Odkritji rimskega dravskega mosta in mitreja na Zgornjem Bregu bosta za vedno 

mejnik v zgodovini društva. Rezultate svojih raziskovanj je objavljal v številnih publikacijah 

doma in v tujini. 

 

Ptujski muzej se je po njegovi zaslugi večal in širil, še posebno ko je muzejsko delo z 

arheologije razširil tudi na področje umetnostne zgodovine in zgodovine. Za proučevanje 

srednjeveških in novoveških umetnostnozgodovinskih spomenikov na Ptuju z okolico 

(dominikanski samostan, minoritska cerkev sv. Petra in Pavla, cerkev na Ptujski Gori) je 

Skrabar pridobil takratnega konzervatorja in univerzitetnega profesorja dr. Franceta Steleta. 
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Najlepši dogodek zanj je bila selitev muzeja iz neprimernih, premajhnih in temnih prostorov v 

gimnaziji v obnovljeno stavbo nekdanjega dominikanskega samostana leta 1928. Viktor 

Skrabar je v novih prostorih na novo uredil zbirke. Poskrbel je tudi za to, da so s 

prizadevanjem dr. Steleta v stavbi očistili štukature in ohranili freske. 

 

Do svoje smrti leta 1938 je Skrabar na terenu skrbno zbiral gradivo, vsako najdbo je 

registriral ali o njej obvestil drugega strokovnjaka. Skrbel je za muzejsko knjižnico, zelo 

bogata pa je bila tudi njegova, saj je obsegala nad tisoč del. Po Skrabarjevi smrti leta 1938 je še 

isto leto vdova Marija Skrabar muzeju podarila moževo knjižnico in delovno sobo. V njegov 

spomin je Muzejsko društvo uredilo posebno Skrabarjevo sobo z njegovo zapuščino. Sedaj je t. 

i. Bibliotheka Skrabariana sestavni del knjižnice Pokrajinskega muzeja Ptuj.   
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Elsa Oeltjen - Kasimir (1887–1944) 

 

Elsa Kasimir je bila najmlajša hči ptujskega slikarja Aloisa 

Kasimirja in Terezije Stary. Rodila se je 8. marca 1887 na 

Ptuju. V domači hiši sta bila skupaj s starejšim bratom 

Luigijem, poznejšim slikarjem in grafikom, že zelo zgodaj 

deležna dobre likovne vzgoje. Na dunajski šoli za umetno 

obrt je študirala kiparstvo; leta 1908 je bil njen učitelj Oskar 

Kokoschka. Prvič je razstavljala s štirimi slikami leta 1909 

v dunajskem razstavišču Seccession na razstavi Društva 

upodabljajočih umetnikov Avstrije. Leta 1910 je zaradi 

umetniškega izpopolnjevanja odpotovala v Italijo. Na otoku 

Ischia je še isto leto spoznala slikarja Jana Oeltjena in se 

leta 1911 z njim poročila. Do prve svetovne vojne sta 

največ živela na Dunaju, kjer sta se družila s predstavniki 

avstrijskega ekspresionizma. Na delo umetniškega para so 

vplivala dela Elsinega prijatelja Kokoschke in dela Egona 

Schieleja. V nekaterih Elsinih delih je opazen močan 

spopad z dunajsko moderno in tudi z Oskarjem Kokoschko. 

Elsin umetniški opus sestavljajo osnutki uporabne 

umetnosti, risbe, akvareli, pasteli, jedkanice, slike, plastike 

in stavbna plastika. Po prvi svetovni vojni je dala umetnica 

prednost plastikam pred slikarstvom. Za zasebne naročnike 

je ustvarila številne portretne plastike, ki so bile po pravilu 

izdelane iz gline. V dvajsetih letih 20. stoletja je Elsa po 

naročilu izdelovala gradbene plastike iz klinkerja, od 

katerih večina je bila uničena med drugo svetovno vojno. 

Ohranjena sta vodnjak na dvorišču šole in spomenik padlim semeniščnikom v Oldenburgu, ki 

veljata za pomembna prispevka k ekspresionistični gradbeni umetnosti. 

Elsa Oeltjen - Kasimir je leta 1927 skupaj z možem razstavljala v Varlu na Oldenburškem, 

leta 1928 v Oldenburgu, leta 1929 v Bremnu, leta 1932 in 1933 v Kočevju skupaj z drugimi 

ptujskimi umetniki, leta 1935 v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani, v letih 1942 in 1943 pa v 

Mariboru.  

Po prvi svetovni vojni sta z možem izmenično živela v Oeltjenovem domačem kraju 

Jaderbergu in na Ptuju, od koder sta zelo rada zahajala v Haloze; leta 1931 sta se dokončno 

naselila v Halozah. Umetnica je umrla 5. decembra 1944. Pokopana je na ptujskem 

pokopališču. Nagrobnik ji je izdelal mož Jan Oeltjen.  
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Janez Mežan (1897–1972) 

 

Slikar Janez Mežan je bil rojen v Spodnjem Brniku pri 

Cerkljah. Osnovno šolo je obiskoval v Cerkljah in 

Kamniku. Nadaljnje šolanje na gimnaziji v Ljubljani je 

prekinila prva svetovna vojna, leta 1915 je moral na fronto. 

Med letoma 1920 in 1924 je na Akademiji za umetnost in 

umetno obrt v Zagrebu študiral slikarstvo, opravil pa je tudi 

tečaj iz fresko slikarstva. Skupaj z njim so študirali še Olaf 

Globočnik, Miha Maleš, Nikolaj Pirnat in Mira Pregelj. 

Družili so se v umetniškem klubu »Četrta generacija«. Po 

končanem študiju je do začetka druge svetovne vojne kot 

profesor poučeval na gimnazijah v Mariboru, Novem mestu 

in Ljubljani ter obenem sodeloval pri ustvarjanju likovnega 

življenja v teh mestih. Na Ptuju je prvič razstavljal leta 

1930. Kljub temu da je bil v Mariboru član kluba Brazda, je 

svojo umetniško pot razvijal samostojno. V Novem mestu 

je leta 1936 sodeloval na razstavi novomeških slikarjev 

skupaj z Vavpotičem, Kovačem, Germom in Gorjupom, v 

Ljubljani pa je marca 1941 razstavljal skupaj z »vesnani«. 

Med drugo svetovno vojno je bil vojni ujetnik. Po končani 

vojni je bil iz Ljubljane premeščen v Ribnico na 

Dolenjskem in nato na Ptuj, kjer je bil profesor na gimnaziji 

vse do upokojitve leta 1958. 

 

Njegov opus ni majhen. Bil je zelo razgiban umetnik. Gojil 

je fresko, oljno slikarstvo, tempero, akvarel, grafiko 

(lesorez, linorez, litografijo, jedkanico), risbe. Ukvarjal se je tudi s plastiko (glina, bron, les) 

in z arhitekturo. Znan je po vrsti portretov (oljne slike) in po pokrajinskih motivih (tempera, 

akvarel). Njegov dolgoletni glavni motiv je bila veduta Ptuja, njegove ulice in trgi. 

 

Janez Mežan je po drugi svetovni vojni sodeloval na večini razstav ptujskih in mariborskih 

umetnikov. Skupaj z Janom Oeltjenom je razstavljal dvakrat, samostojno pa leta 1956 in 

1967. Pokrajinski muzej Ptuj je pregledno razstavo njegovih del pripravil leta 1977.  

 

Največ Mežanovih del imajo zasebniki, hranijo pa jih tudi Dolenjski muzej, Umetnostna 

galerija Maribor in Pokrajinski muzej Ptuj, ohranjene so še njegove freske, predvsem na gradu 

Borl in v bogojinski cerkvi.   
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Drago Hasl (1900–1976) 

 

Drago Hasl je bil pedagog, dolgoletni ravnatelj ptujske 

knjižnice in priznan kulturni delavec. Po poklicu je bil 

predmetni učitelj glasbe. Pred drugo svetovno vojno je 

poučeval na Lehnu na Pohorju, v Cirkovcah, v ptujski 

meščanski šoli, v letih 1947 in 1948 je bil vršilec dolžnosti 

ravnatelja na ptujski gimnaziji.  

 

Drugo svetovno vojno je preživel v izgnanstvu v Nišu in 

Knjaževcu. Po vrnitvi na Ptuj se je ob pedagoškem delu 

posvetil tudi javnemu in družbenemu delu. Sodeloval je na 

različnih področjih ptujskega kulturnega življenja. Bil je 

član Glasbene matice, Dramskega društva in Ljudske 

univerze. V glasbeni šoli je učil violino in zbiral stara 

glasbila. V muzeju na ptujskem gradu je uredil glasbeno 

zbirko in jo dopolnil z indijskimi instrumenti, ki mu jih je 

daroval Dušan Kveder. Dal je tudi pobudo za ptujski 

karneval ter ga celo desetletje vodil in razvijal s svojimi 

sodelavci. Bil je osrednja osebnost takratnega ptujskega 

kulturnega življenja, saj je bil kot organizator ali pobudnik 

prisoten skoraj na vseh kulturnih prireditvah. 

 

Med letoma 1951 in 1966 je bil upravnik ptujske knjižnice. 

Pod njegovim vodstvom so  združili ljudsko in študijsko 

knjižnico. Ustanova je postala osrednja knjižnica na 

ptujskem območju. Pridobili so obsežen knjižnični fond, 

ljudski in mladinski oddelek preuredili tako, da je gradivo dostopno v prostem pristopu, in 

drugo. Že po upokojitvi mu je uspelo preseliti študijski oddelek in upravo knjižnice iz stavbe 

nekdanjega dominikanskega samostana v na novo urejene prostore minoritskega samostana. 

Za zasluge pri razvoju knjižničarstva v ptujski občini je prejel Čopovo nagrado. 

 

Ob delu v knjižnici je Drago Hasl mnogo let raziskoval tudi glasbeno preteklost. Objavljeni 

sta bili dve publikaciji, v katerih je opisal zgodovino ptujske glasbene šole. Posvetil se je tudi 

proučevanju haloške žvegle in o tem starem ljudskem glasbilu napisal študijo. Drago Hasl je 

umrl 15. novembra 1976.  
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Dr. Štefka Cobelj (1932–1989) 

 

Umetnostna zgodovinarka in etnologinja dr. Štefka 

Cobelj je bila domačinka, rojena leta 1923 v Oblakih pri 

Juršincih, vendar je večji del življenja preživela drugod. 

Iz domačega okolja jo je najprej vlekla želja po 

pridobivanju znanja, kasneje pa tudi nerazumevanje 

okolja, ki ga je imela najraje in  mu je želela posvetiti 

največ. 

 

Gimnazijo je končala z opravljanjem izpitov ob delu, iz 

umetnostne zgodovine je diplomirala leta 1958 v 

Beogradu, na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa je 1965 

doktorirala iz umetnostne zgodovine. V Beogradu je 

diplomirala in opravila magisterij tudi iz etnologije, tam 

pa je dobila tudi svojo prvo službo – delala je v Komisiji 

za kulturne stike s tujino.  

 

Kmalu po doktoratu je leta 1966 postala kustosinja v 

Muzeju sodobne umetnosti v Beogradu. To delo je 

opravljala deset let, potem  jo je hrepenenje pripeljalo 

domov na Ptuj. Med letoma 1976 in 1979 je bila 

ravnateljica Pokrajinskega muzeja Ptuj, po upokojitvi 

leta 1980 pa je odpotovala v Somalijo. Tam je bila v 

dveh periodah, v letih med 1980 in 1982 ter 1986 in 

1987, svetovalka za muzejsko dejavnost, uredila pa je 

tudi njihov nacionalni muzej. 

 

Objavila je številne strokovne članke, monografijo 

Baročni slikarji Straussi (1967), ki je izšla tudi v nemščini, proučevala je sodobno umetnost in 

etnološko problematiko ter v zvezi s tem veliko pisala. 

 

S svojim znanstvenim delom, vodenjem muzeja, prirejanjem razstav, urejanjem zbirk, 

vodenjem slikarskih kolonij in mentorstvom na številnih področjih se je zapisala med 

pomembne občane Ptuja. Dr. Štefka Cobelj je umrla leta 1989. 
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Ivan Potrč (1913–1993) 

 

Pisatelj in akademik, rojen leta 1913 na Štukih pri Ptuju, je 

bil že v gimnaziji politično zelo angažiran in zaradi 

komunističnega delovanja pred maturo 1934 tudi izključen 

iz ptujske gimnazije. Ukvarjal se je s časnikarstvom, med 

drugo svetovno vojno pa je bil interniran v taborišče 

Mauthausen. Od zime 1943/44 je bil v partizanih v 

uredništvu Ljudske pravice in član agitpropa CK KPS. Po 

vojni je bil časnikar in urednik, v letih od 1947 do 1972 je 

bil urednik, glavni urednik in zadnje leto tudi direktor 

založbe Mladinska knjiga. Od leta 1977 je bil dopisni in od 

leta 1983 redni član SAZU. 

 

Kot pisatelj se je Ivan Potrč pojavil na začetku tridesetih 

let 20. stoletja, saj je v Ljubljanskem zvonu leta 1933 

objavil svojo prvo novelo Kopači. Uveljavil se je kot 

pripovednik in dramatik socialnorealistične usmeritve, ki 

se je po vojni močno približala socialističnemu realizmu. 

Tematiko je črpal iz domačega okolja, ki ga je popisoval v 

umetniško intenzivnem izrazu z zelo individualiziranimi 

potezami in z zavzemanjem za ideale socialistične družbe. 

 

Vrh umetniškega ustvarjanja je Ivan Potrč dosegel v 

dramski trilogiji o Kreflih, v kateri je upodobil razkroj in 

propad gruntarske družine v času pred drugo svetovno 

vojno (Kreflova kmetija), med njo (Lacko in Krefli) in po 

njej (Krefli), ter z romanom Na kmetih, v katerem je ponovno oživil naturalistični pripovedni 

slog in orisal moralno deformacijo in katarzo kmečkega človeka. 

 

Pisatelj Ivan Potrč se je vedno rad vračal v domači Ptuj. Umrl je leta 1993. Ptuj se mu je 

oddolžil s poimenovanjem študijske knjižnice v Knjižnico Ivana Potrča. 
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Jože Gregorc (1914–2003) 

 

Zborovodja, glasbeni pedagog in skladatelj Jože Gregorc, 

rojen leta 1914 v Pulju, je osnovno šolo obiskoval v Murski 

Soboti, gimnazijo v Mariboru in glasbeno akademijo v 

Ljubljani.  

Pot ga je leta 1939 pripeljala na Ptuj, kjer je postal ravnatelj 

Glasbene matice. Vodil je zbor Glasbene matice, salonski 

orkester in godbo na pihala. 

 

V vojnem času je bil begunec in potem v Ljubljani terenski 

delavec; bil je aretiran in 27 mesecev je preživel v ječah. Po 

vojni se je z dekretom vrnil na Ptuj ter ponovno ustanovil 

pevski zbor, imenovan Pevski zbor Jože Lacko, ob njem še 

manjši moški zbor, ki je nastopal predvsem na prireditvah. 

Vodil je glasbeno šolo, učil glasbo na gimnaziji ter bil 

zadnji direktor ptujskega gledališča pred ukinitvijo. 

 

Po odhodu v Maribor je bil med letoma 1958 in 1963 vodja 

mariborske filharmonije in do upokojitve 1979 predavatelj 

na Pedagoški akademiji. 

Kot dirigent je vodil zbore Emila Adamiča, Slavka Osterca 

in Slave Klavora (prav slednji predstavlja vrh dirigentskega 

delovanja Jožeta Gregorca) ter z njimi nastopal doma in v 

tujini. Udeleževal se je tekmovanj v Arezzu (Italija), 

Llangollnu (Wales), Londonu in Parizu. 

Jože Gregorc je bil skladatelj zborovskih skladb (balada 

Brodnik), za zbore pa je priredil precejšnje število ljudskih pesmi. Dolgoletne praktične 

izkušnje in poglobljeno teoretično znanje so mu omogočili, da je leta 1982 izdal knjigo Moje 

izkušnje in pogledi na zborovodstvo.  

 

Imel je izjemno pretanjen občutek za glasbo in glasove. Nedvomno dejstvo je, da je zbor, ki 

ga je prevzel, dvignil na visoko raven ter da so zbori in pevci kot posamezniki pod njegovim 

vodstvom izjemno napredovali. 

 

Po upokojitvi se je Jože Gregorc vrnil na Ptuj, kjer je bil zadnja desetletja nepogrešljiv na 

vseh kulturnih prireditvah. Mesto Ptuj se mu je za njegovo delo in trud oddolžilo z 

imenovanjem za častnega meščana Ptuja. Umrl je leta 2003. 
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Objavljeno:  

Regional museum Ptuj, Ptuj – XX. Century, Pokrajinski muzej Ptuj, CD, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 


