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SPREHOD PO VSEBINI

Naslovnica: Rez potomke stare trte 
Foto: Črtomir Goznik

UVODNIK

Ptujčan po programski zasnovi 
objavlja članke o delu občinskih 
organov, občinskega urada in sve-
tov četrtnih 
skupnosti, o delovanju političnih 

strank, informacije in komentarje o dogajanjih in rezultatih poslo-
vanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, pisma, 
odzive in pobude bralcev, oglasna in propagandna sporočila. Medij 
brezplačno prejemajo gospodinjstva Mestne občine Ptuj. Naklada: 
9.150 izvodov.

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni 
trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Milena Turk, telefon: 
748-29-20, e-pošta: milena.turk@ptuj.si.
Uredništvo: Vasja Strelec - LDS, Metka Jurešič - SDS, 
Branko Brumen - SLS, Silva Razlag - DeSUS, Franc 
Kolarič - Zeleni Ptuja in Mladi in upokojenci za delovna 
mesta, Mirjana Nenad - SD, Sabina Vilčnik - SMS - Ze-
leni Evrope, Janez Rožmarin - N.Si Nova Slovenija, Mi-
tja Petek - Zares - socialno liberalni Ptuj. Sodelavke: Sta-
ša Cafuta Trček, Mateja Tomašič in Bronja Habjanič. 

Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, 
s. p., tel.: 041 684-910. Tisk: Grafis, Požeg 4, 2327 Rače 
tel.: 02/608-92-25, e-pošta: repro@grafis.si Dostava: Pošta 
Slovenije. Oglaševanje: Agencija LOTOS d. o. o., Marke-
tinško-medijski center, tel.: 02 741 71 20, gsm: 041 283 
694; e-pošta: lotos.ptuj@siol.net. Na podlagi zakona o DDV 
sodi Ptujčan med proizvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 8,5 %. 

Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja prispevkov in spre-
membe naslovov.
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Grad Turnišče – zbudimo ptujsko 
Trnuljčico

Posestvo in grad Turnišče imata večstoletno burno zgodovino. Pr-
vič se pisno omenjata leta 1441 v delilni listini posesti po smrti za-
dnjega predstavnika gospodov Ptujskih, Friderika Ptujskega. Sledile 
so številne menjave lastnikov, med drugimi so bili lastniki Szekelyji, 
Herbersteini in Thurni. Zadnji lastnik pred 2. svetovno vojno, ki je 
umrl leta 1938, je bil baron Rudolf (Ralf) Waren Lippitt in je na 
Turniščah ustanovil veliko kobilarno za rejo kasačev, s katerimi je 
dosegal vidne rezultate. Po drugi svetovni vojni je bil grad skupaj 
s posestvom zaplenjen, sin baron Ralf Waren Lippitt usmrčen, drugi 
člani družine pa izgnani.

Od leta 1953 do 1979 je v gradu delovala Poljedelsko-živinorejska 
šola Turnišče. Del grajske posesti je upravljala Kobilarna Turnišče, ustanovljena leta 1952, ki 
je bila ena najbolj znanih in uspešnih kobilarn za vzrejo kasačev v takratni Jugoslaviji. 

Od leta 1999 imata grad in park Turnišče pri Ptuju status kulturnih spomenikov državnega 
pomena. Konec lanskega leta je bilo lastništvo parka in gradu preneseno z države na Mestno 
občino (MO) Ptuj.

Današnja podoba kompleksa Turnišče je precej klavrna, kar je predvsem posledica pomanj-
kljive skrbi države, ki ji za kulturne spomenike kronično primanjkuje denarja. Le po zaslugi 
Mestne občine Ptuj, Biotehniške šole Ptuj in angažiranih posameznikov ni prerasel s trnjem 
in pajčevino kot grad Trnuljčice v pravljici. Za namen prenosa lastništva je MO Ptuj izdelala 
program rabe kompleksa Turnišče, ki sem umešča izobraževalne, razvojno-raziskovalne, pod-
jetniško-pospeševalne in gospodarske dejavnosti. 

Obnova kompleksa Turnišče je nujna, a pred samimi gradbenimi deli je treba temeljito raz-
misliti o vsebinah. Za pripravo končnega programa rabe kompleksa Turnišče je župan MO 
Ptuj imenoval 14-člansko komisijo, ki je javno pozvala k predložitvi predlogov vso zaintere-
sirano javnost. Prejela je 11 predlogov. Naloge komisije so, da koordinira pripravo načrta 
rabe in o svojih aktivnostih poroča županu. O konkretnih aktivnostih v kompleksu Turnišče bo 
odločal mestni svet kot voljeni predstavnik lastnika, to je MO Ptuj.

Idej, kako oživiti kompleks Turnišče, sploh ne manjka in prav lahko si je predstavljati Turni-
šče kot ponoven pojem vrhunske konjereje, središče zeliščarstva in hortikulturno zanimivost. V 
kompleksu se odpirajo možnosti za Muzej slovenskih uspehov, eko vrtec, restavracijo z lokal-
nimi specialitetami, raziskave narave in kulturne dediščine ter razvoj turizma in trajnostnega 
podjetništva. Izobraževalne dejavnosti so že desetletja povezane s Turniščami in jih je možno 
še nadgraditi ter povezati s poslovnimi priložnostmi, ki naj bodo povezane s tradicijo tega 
prostora. Park je odlična kulisa za vrhunske kulturne dogodke, predvsem pa nudi možnosti za 
rekreacijo in sproščanje. Zagotovo se najde tudi kakšna zanimivost za zaljubljene. Zgodbe so 
zelo privlačne, zato bo zagotovo prišel tudi princ s poljubom za Trnuljčico.

Dr. Lidija Tušek, 
predsednica Komisije za pripravo načrta rabe kompleksa Turnišče

MISEL MESECA
»Živali obstajajo zaradi lastnih razlogov. Niso bile ustvarjene za ljudi, kot tudi te-

mnopolti niso bili ustvarjeni za belce ali ženske za moške.«

Alice Walker

Rez trte na grajskem dvorišču in v mestnem 
vinogradu
Začetek obnovitvenih del na Mestnem trgu in 
v Murkovi ulici
Sprejem ptujskih nogometašic
Z 38. redne seje ptujskega Mestnega sveta
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
Pogovor z Andrejem Trunkom
Svetli točki
Na Ptuju potekala mednarodna konferenca v 
sklopu projekta Re-Green
Napovedujemo koncert violončelistov
Fotografska razstava Urške Lukovnjak
Iz Mestnega gledališča Ptuj
Perspektivni študijski programi šole Alma 
Mater Europaea
Mednarodno projektno delo LU Ptuj
Štirje prejemniki Frkolinovih priznanj 2014
Gostje iz Srbije obiskali OŠ Ljudski vrt in OŠ 
Mladika
Dijaki Gimnazije Ptuj v Tuniziji
Poklici za trajnostni in regionalni razvoj
Kultura in pust na OŠ Breg
Z gumbi iz babičine skrinjice na potep po 
svetu
Pustna Olgica
1. a-razred OŠ Mladika nagrajen na državnem 
likovnem natečaju
Ptujski Vrtec na povorki Veselih maškar na 
Ptuju in na Dječjem fašniku v Čakovcu
Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov – 
TEMSIG
Popoldanski izziv s papirnatimi letali na OŠ 
Mladika
Zgrabi sedanjost! Stopi v prihodnost!
Na Gimnaziji Ptuj ob dnevu spomina na žrtve 
holokavsta
10. likovna kolonija Bejži čopič, kurent gre
Zamašek zate, zame, zanj …
9. tradicionalna dobrodelna Obarjada Lions 
kluba Ptuj
Zakon privlačnosti in optimalno življenje 
Klub CVB na Ptuju deluje že enajsto leto
Veliki mednarodni turnir v nogometu na Ptuju
Predstavitev Smučarskega kluba Ptuj
Uspešna lovsko-kinološka kariera Silva 
Kralja in psičke Ire
Tek miru na Ptuju
Futsal club Ptuj združuje več kot 120 aktivnih 
registriranih nogometašev


