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Zgodovina imen 
cest, ulic in trgov v mestu

Vsak dan se sprehajamo po 
mariborskih ulicah, nekateri že 

desetle� a v njih živimo, njihova imena 
so nam domača in se nahajajo na vseh 
naših dokumentih. Le redki med nami 

pa vemo, da za vsakim uličnim imenom 
stoji zgodba, dolga ali kratka, toda 

zgodba o mestu ali človeku, katerega 
ime ulica nosi. 



Tako živimo v ulicah z imeni ljudi, o katerih vemo le to, da so nekoč živeli. Kako 
so živeli, kaj so v svojem življenju storili, da so si zaslužili častno in večno mesto 
na tablicah mestnih ulic. Tega odgovora večina ne pozna. Knjiga o mariborskih 
ulicah je namenjena prav temu, da izstopimo iz teme neznanja in vsaj nekoliko 
spoznamo mesto, katerega živi del smo. Tudi ulice so nepogrešljiv del mesta 
in predstavljajo njegovo zgodovinsko zavest. Kakor je nastanek in razvoj ulic 
pogojen z zgodovinskim razvojem mesta, tako je nastanek uličnih imen odraz 
nekega časa, dogodkov in ljudi, ki so jih živeli. Čas, v katerem je človek živel in 
deloval, je temu namenil mesto na uličnih tablah. Upravičeno ali ne, se sicer 
lahko sprašujemo, toda upoštevati in spoštovati moramo duh časa, v katerem 
so bile ulice poimenovane. Zato velja pri poimenovanju ulic načelo, da se stara 
imena ne spreminjajo in da se na novo poimenujejo le novonastale ulice. 

Maribor leži na obeh bregovih reke 
Drave, ki je mestu v preteklih stoletj ih 
vtisnila močan pečat. Poleg mesta 
znotraj obzidja je področje nekdanjega 
Maribora obsegalo še Graško, Koroško 
in Magdalensko predmestj e. Graško 
predmestj e se je razprostiralo ob 
istoimenski glavni državni cesti. Po 
izgradnji Južne železnice se je večina 
tovornega prometa z reke Drave preselila 
na železnico in mesto se je pričelo naglo 
širiti proti vzhodu tako, da je do konca 
19. stoletj a obsegalo ne le vse nekdanje 
Graško predmestj e, temveč tudi vas Melje. 
Koroško predmestj e je bilo najmanjše 

med tremi nekdanjimi mariborskimi 
predmestj i. Večina hiš se je nahajala ob 
Koroški cesti, eni izmed glavnih prometnih 
poti Maribora. Predmestj e je od mesta 
ločeval kostanjev drevored, ki je segal 
od Drave do pokopališča. Magdalensko 
predmestj e je ležalo na južnem, desnem 
bregu Drave okoli cerkve sv. Magdalene in 
je bilo poseljeno predvsem ob treh glavnih 
cestah, Tržaški, Pobreški in Ruški cesti. 

Kljub raznim nevšečnostim (turški 
vpadi, kuga, požari) se je mesto počasi 
večalo in s pridom izkoriščalo svojo 
ugodno prometno lego. Poleg kopenskih 
poti je bila za mesto pomembna tudi 
vodna pot po Dravi. O pomembnosti te 
prometne in trgovske poti priča živahen 
promet na mariborskem Lentu. V dvajsetih 
letih 19. stoletj a so porušili mestno obzidje 
in mestna vrata ter zasuli obrambne 

zamah se kažeta v tem, da v drugi polovici 
19. stoletj a ob današnji Partizanski cesti 
zrastejo nove trgovine, obrtne delavnice in 
gostilne. Tako je v mestu in predmestj ih v 
tem času kar 50 gostiln. V drugi polovici 19. 
stoletj a je trgovina z vinom še vedno prva 
izvozna trgovina in trgovine z vinom se 
kar vrstijo od današnjega Trga svobode po 
današnji Partizanski cesti vse do Glavnega 
kolodvora.

Poleg naraščanja obrti je po prihodu 
železnice leta 1846 naraščalo tudi število 
tovarn po celem mestu, še posebej pa v 
bližini kolodvora v Melju. V mestu tako 
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jarke, kajti mesto ni imelo več obrambne 
naloge in je kot trdnjava oviralo razvoj in 
potek prometa v mestu in predmestj ih. 
Tako se je mesto povezalo s svojimi 
predmestj i, ki so postopoma postajali 
sestavni del samega mesta. Hkrati so se 
rojevali načrti o širitvi mesta, najprej proti 
severu – proti Piramidi in Kalvariji – kajti 
ta del je bil takrat še najmanj pozidan. 
Odločilen razvoj je mesto doživelo šele 
v 19. stoletj u, ko je pričel naraščati zlasti 
promet po obeh glavnih prometnih žilah, 
Tržaški »glavni komercialni in poštni 
cesti«, od katere se je odcepila cesta proti 
Ptuju, Hrvaški in Ogrski ter reki Dravi. 

Toda šele prihod železnice leta 1846 v 
Maribor, ki je mesto povezala z Dunajem 
in Trstom, je pomenil nagel razvoj mesta 
in gospodarstva. Mesto se je hitro razširilo 
proti novemu železniškemu kolodvoru v 
Graškem predmestj u. Bližina železniške 
postaje je bila privlačnejša za gospodarske 
obrate kot bližina dravskega pristana, kajti 
promet se je v drugi polovici 19. stoletj a vse 
bolj preusmerjal na železnico. Leta 1857 
se je pojavila potreba po boljši prometni 
povezavi med Koroško in Spodnjo 
Štajersko oziroma med Mariborom in 
Celovcem, saj je Maribor postal pomembno 
prometno križišče, ne le za splavarjenje po 
Dravi proti Črnemu morju, temveč tudi 
za železniški promet proti Jadranskemu 
morju (Trst) in Budimpešti. Zato je bila 
leta 1863 dograjena Koroška železnica, 
ki je povezovala Maribor s Celovcem. 
Ogromen promet in nov gospodarski 

nastajajo tovarne usnja Staudinger, Badl, 
Stark in Berg, Nasko, pivovarne Tappeiner, 
ki jo pozneje razvijeta v industrijski obrat 
Tomaž Götz in Tscheligi na Koroški cesti. 
Dvajset let po propadu prvega parnega 
mlina v mestu postavi Karl Scherbaum, 
lastnik pekarne na Grajskem trgu, leta 1872 
svoj parni mlin v današnji Svetozarevski 
ulici. Scherbaum je verjetno najizrazitejša 
podjetniška osebnost Maribora v 19. 
stoletj u. Daleč največji industrijski obrat 
pa je zrasel na jugozahodu Maribora, na 
Studencih, ko zgradi tam med leti 1860 
in 1863 Južna železnica svoje osrednje 
delavnice na odseku med Trstom in 
Dunajem. V delavnicah je bilo vedno 
zaposlenih nad tisoč delavcev, to je več kot 
v vseh tovarnah v mestu skupaj. 

Gospodarski razvoj pa je za seboj 
potegnil tudi splošen napredek mesta, 

Vsak dan se sprehajamo po 
mariborskih ulicah, nekateri 

že desetle� a v njih živimo, njihova 
imena so nam domača in se nahajajo 
na vseh naših dokumentih. Le redki 
med nami pa vemo, da za vsakim 
uličnim imenom stoji zgodba, dolga 
ali kratka, toda zgodba o mestu ali 
človeku, katerega ime ulica nosi. 

Skoraj vsakdo se je že kdaj vprašal, po 
kom se imenuje ta ulica, od kod izvira 
njeno ime, kje živim? In odgovor? Po 
navadi samo tišina. 
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ki se kaže med drugim tudi v mogočnih 
novogradnjah. V letih 1898–1899 je bil na 
vogalu nekdanje Kopališke in Nagyjeve ulice 
zgrajen slovenski Narodni dom. Zgraditi ga 
je dala Slovenska posojilnica kot protiutež 
nemški Mestni hranilnici na Slomškovem 
trgu. Stavba sama je bila zgrajena po vzoru 
mestne hiše v čeških Pardubicah. Bila je 
gotovo najpomembnejša slovenska stavba 
v mestu pred 1. svetovno vojno. Izgrajevala 
se je »vilska četrt« med mestnim parkom 
in Glavnim kolodvorom, zgrajene so bile 
nove vojašnice, nova stavba mestne občine 
in nenazadnje dokončan je bil mestni park.

Zaradi hitrega razvoja industrije 
je moralo mesto skrbeti za ustrezne 
komunalne naprave, kot so kanalizacija, 
vodovod, plinifikacija, čiščenje ulic, cest 
in trgov, praznjenje in odvoz fekalij iz 
greznic, tlakovanje in urejanje starih in 
novih cest. Leta 1884 je mestni svet sprejel 
odlok o rednem škropljenju mestnih 
ulic v pomladnih, poletnih in jesenskih 
mesecih. Večina teh dejavnosti je do 
konca 1. svetovne vojne (leta 1918) ostala 
v rokah mestnega gradbenega urada. 
Kmalu po koncu vojne so rešili vprašanje 
elektrifikacije mesta in leta 1920 so mesto 

namesto plinskih razsvetljevale električne 
svetilke. Prav na ureditev elektrifikacije 
mesta se je navezovala še predvojna 
ideja za ureditev mestnega prometa z 
uvedbo tramvaja. Leta 1926 je mariborska 
občina uvedla avtobusno progo Maribor– 
Celje. Kmalu nato so z mestom povezali 
zlasti tiste okoliške predele, ki niso bili 
ob železniških progah, predvsem kraje v 
Slovenskih goricah in na Dravskem polju. 
Že leta 1927 so uvedli tudi mestne proge. 

Verjetno največji napredek v 
komunalni opremljenosti mesta pomeni 
obdobje županovanja inženirja Aleksandra 
Nagya med leti 1886 in 1902. V borih 16 
letih je mesto dobilo moderno komunalno 
in infrastrukturno podobo. Z izgradnjo 
betonske kanalizacije je bilo poskrbljeno 
za dobre higienske razmere, za čistočo in 
lepši videz mesta. V mestu so postopoma 
asfaltirali pločnike, gradili nove ceste, 
jih pričeli tudi tlakovati in ob njih uredili 
nasade. Poleg vseh ostalih gradenj je bilo 
njegovo najpomembnejše delo izgradnja 
mestnega vodovoda, ki je bil odprt 1. 
januarja 1902. Leta 1886 so na priporočilo 
zdravstvenega sveta sprejeli vrsto ukrepov 
za izboljšanje higiene pri oskrbi z vodo iz 

javnih in privatnih vodnjakov, praznjenju 
greznic in odvajanju odpadnih voda. Tako 
je vsako novogradnjo vodnjaka nadzirala 
zdravstveno policijska komisija. Novost je 
bilo gradbeno dovoljenje, ki so ga morali 
novograditelji pridobiti od mestnega sveta. 
Vodnjaki so morali biti vsaj osem metrov 
oddaljeni od greznic, gnojnih jam in 
varnostnih jam, tri metre v globino zgrajeni 
iz nepropustnih materialov in na površju 
so morala biti tla v premeru dveh metrov 
tlakovana iz nepropustnih materialov, 
tako da je voda odtekala stran od jaška 
(vodnjaka), od časa do časa so jih morali 
temeljito očistiti. Fekalije so lahko zbirali le 
v greznicah ali fekalnih sodih, v katerih so 
jih tudi odvažali. Deževnico, odpadno vodo 
in odplake so morali speljati preko kanalov 
v Dravo. Od lastnikov hiš so zahtevali, da naj 
bi bile greznice čim manjše, da bi jih hitreje 
in bolj redno praznili ter s tem preprečevali 
širjenje raznih bolezni. Prepovedano je 
bilo gnojenje zemljišča tik ob hišah v 
mestu z vsebino iz greznice; dovoljeno pa 
je bilo gnojenje z vsebino iz greznic zunaj 
mesta, in sicer v oddaljenosti 200 korakov 
od stanovanjskih hiš in 25 korakov od 
javnih prometnih poti, in to v času med 
10. uro zvečer in 4. uro zjutraj. Izpraznjene 

fekalne sode so morali najpozneje do 10. 
ure dopoldne zakopati v zemljo na polju, 
vsebino greznic, ki je niso uporabili kot 
gnojilo, pa so morali izprazniti v reko Dravo 
na mestu, ki ga je določil mestni svet – do 
konca 20. let 20. stoletj a so fekalije zlivali 
v Dravo pod Meljskim hribom. Maribor 
se je kot vsa naglo rastoča mesta tistega 
časa spopadal z mnogimi komunalnimi 
težavami, ki so bile posledica izredno nagle 
rasti mesta in pomanjkanja izkušenj pri 
urejanju komunalnih zadev. Vsekakor eden 
perečih problemov mest v tistem času so 
bili odpadki gospodinjstev in fekalije, ki so 
bile nenehna grožnja urbanim sredinam kot 
potencialna žarišča raznih kužnih bolezni. 
Mesto je že konec 19. stoletj a v skladu s 
štajerskim deželnim redom prepovedalo 
prosto izlivanje odpadnih gospodinjskih 
voda in fekalij v odprte jarke, ki so tekli po 
sredini vsake ulice. Z ureditvijo greznic ob 
starih in novih stanovanjskih hišah je mesto 
posredno skrbelo tudi za njihov odvoz. V 
začetku so namreč meščani sami odvažali 
fekalije, večinoma na svoje njive ali vrtičke 
okoli mesta ali celo v samem mestu, in 
jih gnojili. Pozneje so se temu pridružili 
okoliški kmetj e, ki so za nizko ceno odvažali 
fekalije iz mestnih greznic na svoje njive. 
V mestu je že konec 19. stoletj a prevladalo 
spoznanje, da bo tudi odstranjevanje fekalij 
treba postopoma preurediti in namesto 
odvažanja zgraditi sodoben kanalizacijski 
sistem, ki bo omogočal tudi odvajanje 
fekalij in odpadnih gospodinjskih voda. 
Gradnja kanalizacije se je sicer res začela 
že leta 1862, ko so zgradili prvi kanal v 
Gosposki ulici, ki so jo hkrati tudi tlakovali, 
toda gradnja sodobnih betonskih kanalov 
se je začela šele v drugi polovici 80. let 
19. stoletj a in se v začetku 20. stoletj a 
pospešeno nadaljevala. 

K skrbi za čistočo mesta je spadalo 
tudi pometanje javnih površin. Leta 1909 
je mestni svet sklenil, da se mestne ulice, 
ceste in trgi pometajo oziroma počistijo 
dvakrat na teden, in sicer vsako sredo in 
soboto (če je bil ta dan praznik, pa dan prej). 
V pomoč pri čiščenju ulic so bili tedaj še 
škropilni vozovi. Toda le pometanje delno 
tlakovanih in večinoma makadamskih cest 
ob vedno večjem tovornem in osebnem 
prometu ni zadoščalo za normalno 
vzdrževanje mestnih ulic, saj prah kljub 
nadležnosti tedaj še ni bil prva nadloga 
meščanov, to je bilo jesensko in zimsko 
blato. Tako so se pozimi leta 1910 meščani 
pritoževali, da so ulice celo v središču 
mesta bolj podobne blatnim mlakužam 
kot mestnim ulicam. Ponekod jih je bilo 
celo nemogoče prečkati, tako da so pešci 
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morali delati velike ovinke. Še huje se je 
pešcem godilo, če so srečali kakšen fijaker, 
saj so bili lahko blatni od glave do pet. Tudi 
pozimi leta 1911 ni bilo v mestu nič bolje, 
kar se tiče blata, namreč. So se pa mestni 
očetj e odločili in so znani blatni prehod z 
Glavnega trga skozi slovito Frajovško ulico 
proti Ulici kneza Koclja regulirali, da ni bil 
več videti kot malo boljši klanec v kakšni 
gorski vasi, ki se imenuje Blatna mlaka. 
Za razširitev tega ozkega mestnega grla 
so morali porušiti nekaj starih hiš. Hkrati 
so sprejeli tudi spremembe mestnega 
stavbnega reda, s čimer so omogočili 
hitrejše reševanje vlog za gradnjo novih 
in popravilo starih hiš. Do tedaj je bila v 
Mariboru praksa, da je prej črnilo na vlogi 
obledelo, kot pa so rešili stavbno prošnjo 
(časi se res zelo počasi spreminjajo). 

Poglavitna naloga mesta na prelomu 
iz 19. v 20. stoletj e pa je bila ureditev, 
razširitev in posodobitev mreže ulic in 
cest v mestu. Zgledno urejen mestni 
predel s širokimi pravokotno sekajočimi in 
komunalno urejenimi ulicami severno od 
Partizanske ceste do Piramide konec 19. 
stoletj a na žalost ni imel enakega odziva na 
desnem bregu reke Drave. Vsaj regulacija 
cest in ulic ter prehodi čez železniško progo 
so ostali vse do danes poglavitna ovira 
za razvoj modernega prometa. Če so že 
zanemarili načrtovanje poteka novih cest 
in ulic, pa so poskrbeli, da so vsaj pričeli s 
komunalnim urejanjem ulic in utrjevanjem 
cestišč z urejenim makadamom ali pa s 
tlakovanjem. Leta 1896 so mestne oblasti 
izkoristile predpis v štajerskem deželnem 
zakonu o vzdrževanju cest in dale asfaltirali 
nekatere pločnike v mestu na račun 
lastnikov hiš. Asfaltirali oziroma utrdili 
so pločnike ob Meljski cesti, Kejžarjevi 
ulici, Partizanski cesti, Cankarjevi ulici, 
Maistrovi ulici, Razlagovi ulici, Ulici heroja 
Tomšiča, Strmi ulici, Ulici kneza Koclja, 
Industrijski ulici, Dravski ulici, Tržaški cesti 
in Loški ulici. Do leta 1918 je bilo v Mariboru 
tlakovanih okoli 10 km2 ulic, in sicer 
Partizanska cesta (Aleksandrova cesta), 
Gosposka ulica in del Glavnega trga. Tlak, 
ki je bil iz prodnikov, pa se je postopoma 
povsem izrabil, zato so v 30. letih 20. 
stoletj a okoli 5 km2 morali ponovno 
tlakovati z normalnim drobnim tlakom. 
Večina ulic v Mariboru pred letom 1918 je 
bila brez urejenega vozišča in zarasla s 
travo. Že pred letom 1918 pa so dve ulici s 
skupno površino 1 km2 celo asfaltirali.

Posledice 1. svetovne vojne so bile za 
mestno komunalo in infrastrukturo zelo 
hude. Večji del cest in trgov v mestu je ostal 

netlakovan in je bil posut le s kamenjem. 
Že pred vojno so zaradi varčevanja posipali 
in urejali ceste le z okroglim gramozom, 
ker je bil drobljeni gramoz predrag. Ko 
so ob začetku vojne vse konje zaplenili 
za potrebe vojske, tudi mesto ni bilo 
izjema, in tako ni bilo mogoče zagotoviti 
dovolj vpreg za vsaj nujno posipanje 
poškodovanih delov cest in trgov v mestu. 
Za nujna popravila je mesto potrebovalo 
dva para težkih konj, drobilni stroj za 
gramoz in cestni valjar na paro ali bencin. 
Tudi majhno število že tlakovanih cest je 
bilo v zelo slabem stanju, kar so povzročili 
predvsem težki tovorni avtomobili, ki so se 
v mestu pojavili šele po začetku 1. svetovne 
vojne. Tako so morali takoj po 1. svetovni 
vojni popraviti tlak na delu Partizanske 
ceste (Aleksandrove ceste), Slovenske, 
Gledališke in Poštne ulice (Stolne ulice), 
na novo pa so morali tlakovati Gospejno, 
Vetrinjsko, del Židovske ulice (tudi odcep k 
Ulici kneza Koclja) in Koroško cesto. Hkrati 
so predvidevali, da bo treba ponovno 
tlakovati začetek Meljske ceste. Zamenjati 
so morali tudi precej pokrovov kanalskih 
jaškov, ki so se polomili predvsem zaradi 
teže tovornih vozil. Obnovili so tudi železne 
cestne ograje in jih prebarvali.

Med obema vojnama je bil Maribor 
od leta 1922 do 1929 sedež Velikega 
županstva Mariborske oblasti, z uvedbo 
banovin pa sedež srezov Maribor levi in 
Maribor desni breg. Konec prve svetovne 
vojne, zlasti po izgradnji hidroelektrarne 
v Fali, je Maribor doživel drugi večji 
sunek industrializacije. V njem je bilo 15 
velikih tekstilnih tovarn, zlasti v Melju, na 
Pobrežju in Taboru. Močneje sta se začeli 
razvijati tudi kovinska in deloma tudi 
živilska industrija.

Z izgradnjo mesta se je širila tudi cestna 
mreža. Med leti 1918 in 1937 je bilo na novo 
urejenih 6 km ulic; z granitnimi kockami 
so tlakovali 10 km2 in z drobnim granitnim 
tlakom 34 km2 starih ulic. Posebnega 
pomena sta bila v tem času regulacija in 
tlakovanje ene najpomembnejših mestnih 
vpadnic Aleksandrove ceste (Partizanske 
ceste) od gradu do kolodvora, do meje s 
Košaki pa je bil položen nov tlak. Tlakovane 
in regulirane so bile še Meljska cesta, 
Ulica kneza Koclja (Tattenbachova ulica), 
Trg revolucije (Trg kralja Petra), Koroška 
cesta in Glavni trg, na katerem so uvedli 
tudi popolnoma nov prometni režim. Med 
leti 1918 in 1937 so na 33 km2 ulic uredili 
makadamsko vozišče, poleg tega pa so 
zgradili še 44 km2 novih ulic z že urejenim 
makadamskim cestiščem. Tako je Maribor 

imel leta 193758 km ulic s skupno 
površino 404 km2, od katerih jih je bilo 59 
km2 tlakovanih, 325 km2 z makadamskim 
voziščem in 20 km2 neurejenih. Nove in 
stare ceste pa so predvsem zaradi izredno 
povečanega tovornega prometa zahtevale 
pogostejše in kvalitetnejše vzdrževanje. 
Dotedanje ročno delo pri popravilih cest, 
škropljenje ulic z vozovi s konjsko vprego 
in le občasno pometanje in čiščenje ulic 
niso več zadoščali potrebam novega 
časa. Zato je mestna občina predvsem 
za vzdrževanje makadamskih cestišč v 
času pred 2. svetovno vojno nabavila 
dve cisterni za moderno škropljenje ulic 
ter parni cestni valjar, traktorje, drobilec 
gramoza in stroj za pripravo asfalta za hitro 
in poceni izgradnjo in ureditev novih in za 
vzdrževanje starih cestišč in pločnikov. 

Moderni načini gradnje cest in zavest 
o popolni komunalni ureditvi mesta 
so povzročili usklajenost delovanja 
mestnih javnih služb. Tako je sočasno 
z modernizacijo starih in gradnjo novih 
ulic in cest pričela nastajati tudi moderna 
mestna kanalizacija in do leta 1937 je že 
73 % (42 km) vseh ulic imelo zgrajeno 
kanalizacijo. Vse nove ulice, nastale po 
letu 1918 v Koroškem in Magdalenskem 
predmestj u, so bile priključene na mestno 
kanalizacijo, za kar je bilo treba zgraditi 
velike zbiralne kanale. Zaradi pospešene 
kanalizacije mesta je mestni gradbeni urad 
za lastne potrebe ustanovil izdelovalnico 
betonskih cevi. Tako je pred 2. svetovno 
vojno brez kanalizacije bilo le še 16 km ulic 
na skrajni periferiji mesta v Magdalenskem 
predmestj u, kjer pa je bilo za izvedbo 
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dala pločnike pred novimi mestnimi hišami 
v Smetanovi in Vrtni ulici narediti iz bazalta, 
ki je bil cenejši od asfalta in ki je zagotavljal 
minimalno obrabo. Med leti 1925 in 1927 so 
zgradili dele kanalizacije v Loški, Vetrinjski 
in Verstovškovi ulici ter kanalizacijo v 
celotnem Koroškem predmestj u, severno 
od Gosposvetske ceste. Hkrati se je leta 
1927 pričela kanalizacija Melja. Leta 1926 
so ob regulaciji Pobreške ceste in dovoza 
na Državni most na Trgu revolucije zgradili 
prvo podzemno javno stranišče v mestu. 
Leta 1928 so nato zgradili še dvoje takšnih 
javni stranišč, in sicer pred Zadružno 
banko (Frančiškansko cerkvijo) in Glavnim 
kolodvorom. Med leti 1924 in 1927 so 
regulirali Smetanovo ulico, med Prežihovo 
in Strossmayerjevo ulico, Ulico kneza 
Koclja ulico med Sodno in Plinarniško 
ulico in odprli podaljšek Motherjeve ulice 
od Trstenjakove ulice, ki je vodil do novih 
tekstilnih tovarn v Melju. V javni razsvetljavi 
so v tem času nadomestili relativno 
slabo plinsko razsvetljavo z močnejšo 
in modernejšo električno razsvetljavo. 
Modernizirali so javno razsvetljavo na 
Partizanski cesti, Slovenski ulici in Glavnem 
trgu.

Aprila 1927 je zaradi vedno večje 
nesnage na cestah mestna oblast 
meščane ponovno pozvala k spoštovanju 
cestnoprometnega in čistilnega reda 
mesta. Mestna oblast je tokrat meščane 
opozorila še posebej na zaščitne strehe 
(senčnike) nad prodajalnami, ki morajo 
biti v višini najmanj 2,10 m nad pločnikom. 
Izložbe in razstavni predmeti, kot tudi vsa 
roba, namenjena prodaji, se niso smeli 
nahajati na pločnikih ali cestiščih, reklamne 
table pa niso smele segati na cestišče. 
Prepovedana je bila vožnja, jahanje, 
kolesarjenje in gonjenje živine po pločnikih, 
pešpoteh in drevoredih. Prepovedano je 
bilo postavljanje vozov in dvokolnic ter 
krmljenje vprežne živine na cestah in javnih 
prostorih, z izjemo tržnih dni. Prav tako je 
bilo prepovedano izlivanje odpadnih voda 
in odmetavanje smeti na javne površine in 
odprtine cestne kanalizacije. Prepovedano 
je bilo na javne ceste, trge in nasade 
spuščati kokoši in drugo perutnino ter 
opravljati razna rokodelska dela (mizarska, 
kolarska, pleskarska, kotlarska) na javnih 
mestih. Prav tako ni bilo dovoljeno stepanje 
brisal z oken na ceste ter izobešanje 
posteljnine na cesto. Spomladi istega leta 
so morali za promet zapreti Zrkovško cesto 
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kanalizacije treba predhodno zgraditi večji 
zbiralni kanal, kar pa je bilo storjeno šele 
po letu 1945. Med dosežki pri kanalizaciji 
mesta je še posebej izstopala kanalizacija 
Počehovskega potoka skozi Melje, 
dokončana leta 1928 v dolžini 890 m.

Oktobra 1923 se je dvigoval gost, 
smrdeč dim iz kotla, v katerem so pripravljali 
asfalt za popravilo pločnikov na Partizanski 
cesti (Aleksandrovi cesti). Kljub popravilu 
pločnikov pa je še kar nekaj delov ceste 
kazilo celotno podobo najpomembnejše 
mestne vpadnice. Javno stranišče pri 
Glavnem kolodvoru je bilo popolnoma 
zanemarjeno, tako da so fekalije marsikdaj 
tekle kar po cesti in »zasmrajevale« vso 
okolico. Nekdanja stavba hotela Stadt 
Wien je bila le še žalostna razvalina. Pred 
trgovino Bidovec, kjer se je začela Ulica 
heroja Šlandra (Cvetlična ulica), prehod 
vanjo ni bil mogoč, ker je ležala precej 
nižje kot Partizanska cesta. Zato so dohod 
v Ulico heroja Šlandra nasuli in ga tako 
dvignili do višine Partizanske ceste. Enako 
zanemarjeno ali celo bolj kot tisto ob 
kolodvoru je bilo javno stranišče na vogalu 
Partizanske in Svetozarevske (Kopališke) 
ulice. Posebno poglavje je bil prehod na 
Trg svobode, kjer se je še vedno odvijal 
tedenski trg s senom in slamo, poleg tega 
pa so na njem postajali še izvoščki in na 
konjskem blatu so se v poletnih mesecih 
pasli roji muh. Trgovci iz okoliških lokalov 
pa so pred svoje trgovine navlekli kotle, 
korita in stole, tako da je trg tedanje 
meščane spominjal bolj na kakšno majhno 
zanemarjeno mestece v Orientu kot na 
moderno srednjeevropsko mesto.

Ob regulaciji Magdalenskega 
predmestj a leta 1925 je občinski svet 
sklenil, da bodo Levstikova, Valvasorjeva, 
Masarykova (Državna) in Dvorakova ulica 
ter glavni prehod čez železnico široki 15 
metrov, ostale stranske ceste pa 10 metrov; 
zazidava ob teh ulicah je lahko bila le 
strnjena; ob širokih cestah so predvideli 
dvo– do trinadstropne hiše, v ožjih ulicah 
pa dvonadstropne hiše.

Leta 1926 so Vetrinjsko ulico tlakovali 
z granitnimi kockami in na novo uredili 
Orožnovo, Trubarjevo, Mladinsko, gornji del 
Gosposke, Gorkega, Vrazovo, Aškerčevo, 

Prešernovo, Cankarjevo, Svetozarevsko 
in Ulico Vita Kraigherja. Podaljšali so 
Prežihovo ulico od Smetanove ulice do 
Koroške ceste. Leta 1927 so odprli del 
nove Verstovškove ulice in Pobreške ceste 
ter pričeli z izgradnjo podaljška ceste Ob 
brodu zaradi lažjega dostopa do novih 
tovarn v Melju. Popravili so cestišče na 
Trgu revolucije, v Valvasorjevi, Sodni ulici 
in na Cesti zmage. Regulirali so Ulico kneza 
Koclja med Svetozarevsko in Sodno ulico, 
kjer so gornjo plast cestišča asfaltirali – 
kitonizirali. Med leti 1924 in 1927 je bila 
popravljena in obnovljena večina pločnikov 
v vseh delih mesta. Kot novost je občina 
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na Pobrežju, ker je Drava nevarno spodjedla 
cestišče. Cesto, ki je potekala od Maribora 
mimo gostilne Balon proti Zrkovcem in 
dalje proti Dogošam, so temeljito popravili 
in jo ob Dravi podprli s piloti. Po končanem 
popravilu ceste pa je izbruhnil spor zaradi 
plačila stroškov med občinama Maribor in 
Pobrežje. Cesta je v tem delu sicer potekala 
po ozemlju občine Pobrežje, toda pobreška 
občina se ni strinjala, da sama nosi stroške 
popravila ceste. Vzrok za poškodbo cestišča 
je bilo namreč spodjedanje desnega brega 
reke Drave. Da je Drava prav na tem mestu 

ulic, toda ker so škropili le glavne ulice in 
ceste, ne pa tudi stranskih, je veter prah 
mirno raznašal s teh nepoškropljenih po 
celem mestu. Ker bi bilo predrago škropiti 
vse ulice v mestu (to bi terjalo še vsaj dve 
ali tri cisterne), je bila rešitev v tlakovanju 
oziroma asfaltiranju cest in pločnikov. Toda 
tudi tukaj je nastopila težava, saj večina cest 
niti v središču mesta ni bila zazidana, in ker 
so pločniki nastajali tako, da so lastniki hiš 
morali plačati za asfaltiranje pred svojimi 
hišami, so na premnogih mestih zijale v 
pločnikih makadamske luknje. V tem času 
so bile le Gosposka, Vetrinjska, Jurčičeva in 
Slovenska ulica v celoti pozidane, drugje 
pa so bile med stavbami večje ali manjše 

Glavni most

Lent

luknje, ki so jih zapolnjevali vrtovi, ali pa 
je bil prazen svet. Tako tudi trud mesta, 
ki je hitelo s tlakovanjem mestnih cest, ni 
veliko zalegel, saj je veter dvigoval prah z 
neasfaltiranih delov pločnika in ga raznašal 
naokoli. Lep primer je bila Partizanska 
cesta, ki je bila sicer tlakovana, vendar le po 
sredini, medtem ko je bila celo promenada 
pred pivovarno Union makadamska. 
Podobno je bilo tudi na Ulici kneza Koclja, 
ki jo je mesto leta 1928 kitoniziralo, ni pa 
asfaltiralo pločnikov. Tako so pločnik pred 
Mejovškovo lesno trgovino in Guštinčičevo 
hišo ter pred nekaterimi plotovi posuli s 
peskom, ki ga je pozneje veter raznašal po 
celi ulici. Leta 1929 so tlakovali in kitonizirali 
še Partizansko cesto, Svetozarevsko in 
Sodno ulico. Toda ker nobena od teh ni bila 
zazidana v celoti, Sodna komaj do polovice, 
Svetozarevska pa skoraj nič, so ogromne 
površine pločnikov ostale neasfaltirane. 
Meščani so mestni upravi predlagali, 
da se asfaltirajo celotni pločniki ob trasi 
tlakovanih in kitoniziranih cest, kajti le tako 
se bo postopoma odstranil prah iz mesta.

Konec leta 1933 so na cestne požiralnike 
namestili litoželezne mreže, ki so tehtale 
okoli 70 kg, pokrove nad vstopnimi jaški 
za kanalizacijo pa so zapirali litoželezni 
pokrovi, težki  300 kg. Večino pokrovov 
in mrež je izdelala Livarna Ježek R. in K. 
iz Maribora, manjši del pa tudi Strojna 
tovarna Ljubljana. Sifone pri dotočnih 
mrežah v kanale so opustili, ker so bili 
poleti skoraj vedno brez vode, pozimi pa so 
zmrznili, tako da je iz kanalizacije močno 
smrdelo. Dobro pa so se obnesli sifoni v 
samih požiralnikih, ker tam poleti voda 
ni izhlapevala in pozimi ne zmrzovala. 
Pri mrežah s sifoni je obstajala stalna 
nevarnost, da se zamašijo, zato je bilo treba 
požiralnike občasno očistiti blata in smeti. 

Leta 1934 je mestni gradbeni urad 
pripravil predlog utrditve cest in vozišč. 
Ulice v Mariboru so bile tedaj dovolj široke 
za promet, vendar so bili pločniki za pešce 
v glavnem preozki. Tudi cestišča so se 
deloma uporabljala za nasade drevoredov. 
Jarki za odtok vode so bili v glavnem ob 
robovih pločnikov. Ker so pozimi sneg 
odvažali z glavnih ulic, v ostalih pa ga 
je plug odrinil na rob ceste, praviloma v 
obcestni jarek in na pločnik, so se odtoki 
zamašili in voda s cestišča je le počasi 
odtekala. Vozišča so bila zaradi tega dolgo 
mokra in so se prekomerno uničevala. 
Dodatna posledica je bilo nastajanje 
obilice blata, ki se je v poletnih mesecih 
spremenilo v mestu nadležen prah. Poleti 
so zato, ker so morali škropiti celotno širino 
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tako močno najedla breg, pa naj bi bil vzrok 
na drugi strani v Melju. V Melju je namreč 
v tem času zraslo kar nekaj velikih tovarn 
in mestna občina Maribor je dovolila, da 
se smeti in odpadki nasipavajo na levi 
breg reke Drave, od meljskega broda proti 
Malečniku. Z navozi smeti na levi breg se 
je tok reke še bolj usmeril proti desnemu 
pobreškemu bregu in ga postopoma 
spodkopal. Spor je pozneje začasno 
rešila komisija obeh občin, dokončno pa 
šele leta 1936 banska uprava, ki je mestu 
Maribor prepovedala odlaganje smeti in 

odpadnega materiala na meljsko obrežje in 
v reko Dravo. 

Septembra 1927 je mesto odkupilo 
Kartinovo hišo na Strossmayerjevi ulici 7 
in z njenim podrtj em omogočilo prehod v 
Smetanovo ulico, kjer so v letih 1926/27 
zgradili kar šest novi stanovanjskih hiš 
(blokov). S tem se je sprostila tudi Koroška 
cesta, na kateri je ob sejemskih dneh 
promet z vozovi zatrpal skoraj celotno 
cesto. Posebej zanemarjena je bila tedaj 
Koroška cesta od Prežihove ulice (Vrtne 
ulice) dalje. Cesta je bila ozka in v primeru 
nuje se ljudje niso imeli kam umakniti pred 
drvečimi avtomobili, teh pa je bilo v mestu 
vedno več. Najslabše je bilo ob zidu Batrove 
hiše in ob žagi, kjer niso ne kidali snega 
ne posipali, da pešcem ne bi drselo. Prav 
tako nemogoče je bilo cestišče pri ograji 
Šrimpfove hiše, kjer so bile velikanske luže, 
polne blata. Tudi Gajeva ulica je bila blatna, 
polna luž in kopriv ob robu, pa še ljudje so 
tj a navozili kupe smeti.

Pozno jeseni leta 1927 je občina 
Pobrežje zahtevala od mestne občine 
Maribor, da škropijo Pobreško cesto proti 
Brezju oziroma do mestnega pokopališča, 
ker se ljudje ob pogrebih pritožujejo, da se 
dviguje neznosen prah. Ker so 1. novembra 
1927 uvedli mestno avtobusno progo do 
mestnega pokopališča, se je prašenje še 

povečalo. Enako zahtevo je postavila tudi 
občina Studenci, zaradi uvedbe avtobusne 
proge na Studence so morali škropiti Ruško 
cesto oziroma cesto Kralja Aleksandra do 
gostilne Rechberger. Tudi v samem mestu 
je redni mestni avtobusni promet povzročal 
večjo obrabo cest in prašenje. Poleg tega 
sta tudi občini Krčevina in Košaki izrazili 
zahtevo po škropljenju Partizanske ceste 
(Aleksandrove ceste) v njunih občinah, saj 
je vozil mestni avtobus prek mestne meje.

Tudi spomladi 1929 so se meščani, 
kot vsa prejšnja leta, ponovno pritoževali 
zaradi prahu na cestah. Mesto se je trudilo, 
da bi to nadlogo odpravilo s škropljenjem 



ulic, porabili ogromno vode ob razmeroma 
redkem škropljenju. Zato se je pojavila 
nuja po primerni utrditvi vozišč, s čimer 
bi preprečili nastajanje prahu in blata. Ker 
so bili vsi do tedaj znani načini utrjevanja 
cestišč (tlakovanje, asfaltiranje, oljenje in 
podobno) razmeroma dragi, so predlagali, 
da bi vozišča zožili na najmanjšo možno 
mero, ki je bila še potrebna za normalno 
odvijanje prometa, s tem da je dejanska 
širina ulic ostala nespremenjena. Tako so 
predlagali, da bi na vseh manj prometnih 
ulicah (večina mestni ulic) zožili vozišče 
na 6 metrov, ob predpostavki, da za eno 
vozilo zadošča širina od 2,5 do 3 metre. Za 
glavne prometne poti so predlagali širino 
7,5, kar je omogočalo hkratno srečevanje 
dveh vozil in sočasno prehitevanje 
tretj ega vozila. Le za Partizansko cesto kot 
najpomembnejšo mestno prometnico so 
predvidevali širše vozišče. Obcestni jarki bi 
bili ob robu cestišč in ne več ob pločnikih 
kot do tedaj, vozišče in pločnike pa naj bi 
ločeval t. i. nevtralni pas, zasajen s travo 
ali drevesi. Poleg tega so predlagali tudi 
razširitev povečini preozkih pločnikov. 
Cestne kanale naj bi po tem predlogu 
postavili na sredino cestišča; v kolikor hiš 
ob ulici še ne bi bilo, bi se pred ureditvijo 
cestišča položile cevi za kasnejši priklop. 
Tako zožena cestišča bi lahko primerno 
utrdili s tlakovanjem, asfaltiranjem ali 
oljenjem z neprimerno manj sredstvi, saj 
bi bila površina cest manjša kar za 40 %. 
Mestni svet je soglasno podprl to odločitev. 
Maja 1934 pa je mestna občina na podlagi 
načrta gradbenega urada sprejela sklep, da 
se cestišča v Mariboru zožijo na 6 metrov 
širine, pločniki pa razširijo vsaj na 3 metre. 
Pod novonastalimi razširjenimi pločniki 
pa naj bi speljali vse vodovodne, plinske 
in električne (kabli) napeljave. Sočasno 
naj bi ob preureditvi cestišč preuredili 
tudi vse hišne priključke. S predlogom, 
da se širina cestišč ulic in cest zoži na 6 
metrov, naj bi prihranili kar 40 % denarja 
za njihovo vzdrževanje. Poleg tega naj bi na 
tako zoženih cestiščih bilo tudi precej manj 
prahu. Sprejet je bil tudi sklep, da uredijo 
pločnik – asfaltirajo ob Partizanski cesti od 
Cankarjeve ulice do Košakov. Leta 1938 so 
tlakovali cesto Maribor – Košaki v sklopu 
dokončne ureditve državne ceste Maribor 
– Šentilj. Tlakovali so še zadnji del te ceste 
od Pesnice proti Mariboru v dolžini 3,7 km, 
od odcepa Lenarške ceste do Maribora.

Leta 1935 je bil Maribor v splošnem 
kanaliziran. Posebno je to veljalo za severni 
del mesta, kjer niso bile kanalizirane le 
nekatere ulice v Koroškem predmestj u, 
zgrajene v začetku 30. let 20. stoletj a. 

Nekoliko več nekanaliziranih ulic je bilo 
v južnem delu mesta, kjer so manjkali 
zbiralni kanali. Zgrajena kanalizacija je bila 
popolna in je služila za odtok meteornih 
voda s cest in stavbišč, odpadnih hišnih 
voda in za pretok iz greznic. Za uvedbo 
popolnega izpiralnega kanalizacijskega 
sistema je na obrobju mesta manjkala 
tekoča voda, ki bi stalno dotekala in 
izpirala cevi. Le potočka izpod Kalvarije 
in iz Treh ribnikov sta bila izrabljena v ta 
namen. V vseh drugih kanalih so izpiranje 
opravljale odpadne vode iz gospodinjstev 
in meteorne vode s cest. Zadostni padci 
cevi so omogočali hiter odtok vod iz 
greznic in iz gospodinjstev, tako da ni 
bilo zaradi nepopolnega izplakovanja 
nobenih težav. Poševna, od severa proti 
Dravi padajoča lega severne polovice 

mesta je omogočala primeren padec 
glavnih kanalov, ne da bi bilo treba cevi 
vkopati posebno globoko. Kot zbiralniki 
so služili cestni kanali skoraj v vseh ulicah, 
ki so potekale od severa proti jugu. Iz 
ulic, ki so ležale v smeri vzhod–zahod, 
pa so vodili le kanali manjših prerezov v 
zbiralnike. Zaradi številnih zbiralnikov je 
bilo mnogo direktnih iztokov v Dravo, ker 
glavni zbiralnik vzdolž dravskega brega 
še ni bil zgrajen. Ovira za izgradnjo takega 
zbiralnika na desnem bregu Drave niso bile 
obstoječe zgradbe, temveč izredno strm 
breg. Gradnja zbiralnika na levem bregu je 
bila v tistih časih prevelik finančni zalogaj 
za mesto, ker bi bila gradnja mogoča 
deloma le prek že zazidanih parcel, ali pa 
bi bilo treba predhodno zgraditi obrežne 
zidove in v njih namestiti glavni zbiralnik. 
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Cestno omrežje v južni polovici mesta 
(Magdalensko predmestj e) je omogočalo 
zaradi železniškega tira koroške proge 
le dva zbiralnika, ki sta odvajala celotno 
vodo tega predmestj a. Zato sta bila oba 
zbiralnika zelo obremenjena. Zbiralnik 
v Gorkega ulici (Frankopanovi ulici) s 
precej strmim padcem je še nekako 
ustrezal, medtem ko zbiralnik na Tržaški 
cesti zaradi premajhnega padca ob večjih 
nalivih ni več zadoščal potrebam. Ker ni 
bilo ob Dravi dovolj glavnih zbiralnikov, 
je bil iz greznic dovoljen le pretok skozi 
kanalizacijo. Seveda je zahteval ta način 
povezave greznic z mestno kanalizacijo 
odstranjevanje fekalij na drug način. Tako 
so fekalije z zračnimi črpalkami črpali 
iz greznic v nepredušno zaprte vozove 
oziroma cisterne. Za ta odvoz je skrbela 
mestna občina, ki pa ni imela s tem nobenih 
izrednih izdatkov, ker so vse stroške nosili 
hišni posestniki s prispevkom za čiščenje 
greznic in iz kmetj e bližnje in daljne 
okolice s plačilom pripeljanih fekalij. Za 
izpopolnitev obstoječe kanalizacijske 
mreže so načrtovali gradnjo dveh novih 
glavnih zbiralnikov ob bregovih Drave. 
Za odvod vode z novih, še nekanalizranih 
ulic v južnem delu mesta so načrtovali 
gradnjo zbiralnika za odvajanje vode 

1939 Železničarska kolonija še vedno ni 
imela ne kanalizacije ne elektrike. Tako so 
si ljudje še vedno svetili s petrolejkami in 
karbidovkami, odpadno vodo in pomije pa 
so zlivali v obcestne jarke. 

Leta 1938 so na gradbenem uradu 
pripravili program za postopno ureditev 

med Betnavsko in Tržaško cesto. Za 
kanaliziranje skrajne južne mestne 
periferije in po komasaciji občin sedanjih 
vaških naselij južno od mestne meje so 
načrtovali izgradnjo zbiralnika, ki naj bi 
vodil v reko Dravo prek tedanje Nasipne 
ulice, mimo pokopališč na Pobrežju. Kljub 
pospešeni gradnji mreže kanalov pa poleti 
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cest v Mariboru v prihodnjih letih, 
saj je stalno povečevanje prometa na 
mariborskih cestah, posebno prometa z 
motornimi vozili, zahtevalo nujne ukrepe 
za odpravo prahu in blata po cestah ter s 
tem v zvezi čimprejšnjo izgradnjo sodobnih 
cestišč, zlasti v gosto naseljenem delu 
mesta. Da bi lahko omrežje mariborskih 
cest sistematično uredili, je bilo treba 
določiti vsaj približni gradbeni program. 
Zato so predlagali v odobritev seznam 
in vrstni red cest, katerih ureditev in 
utrditev sta po sedanjem stanju prometa in 
zazidave nujni. Na splošno so se pri načinu 
ureditve ravnali po številu in vrsti prometa 
po posameznih ulicah. Ulice s tranzitnim 
ter zbiralnim prometom ter ceste, ki jih 
je kot takšne označilo že predstojništvo 
mestne policije v Mariboru, naj bi se 
izgradile s cestiščem za težak promet. 
V glavnem bi bile tlakovane z granitnim 
tlakom, ki je bil za mešani promet motornih 
in vprežnih vozil, ki je tedaj prevladoval, 
še najbolj uporaben. Od raznih vrst 
granitnega tlaka naj bi uporabljali v 
pretežni večini neregularni tlak, ki je 
razmeroma poceni in je odporen tudi proti 
težjemu prometu. V posebnih primerih bi 
namesto kamnitega tlaka uporabili razne 
vrste asfaltnega tlaka za težak promet. Za 
lažji promet so predvidevali ulice, kjer je 
potekal le lokalni dovozni promet ter je bilo 

treba na njih preprečiti nastajanje prahu in 
blata. Utrditev cestišča bi naredili z raznimi 
bituminoznimi in katranastimi prevlekami 
ali pa prepojitvami. V Grajski, Mlinski in 
Ulici heroja Šercerja ter na Tržaški cesti so 
predvidevali, da bi za tamkajšnji promet 
zadostovala le tanjša površinska prevleka, 
vendar so se zaradi strmega nagiba 
cestišč odločili za tlakovanje. Cesti okoli 
novih carinskih skladišč, Einspielerjevo ter 
Erjavčevo ulico, so uredili in tlakovali ob 
postopni izgradnji okolice nove carinarnice. 
Za lažji promet in za utrditev cestišča 
proti nastajanju prahu so najprej uredili 
Smetanovo in Tomšičevo ulico, ki sta že 
imeli kamnito podlago, nato pa so jima 
sledile Kolodvorska ulica s prehodom skozi 
Trg Borisa Kidriča, Cafova ulica ter okoliške 
ulice ob trgu, ulica Pri parku ter podaljšek 
na Trg generala Maistra, Vrazova ulica od 
Mladinske do Gregorčičeve ulice, Razlagova 
ulica, Krekova ulica s podaljškom ob Trgu 
generala Maistra, Žolgarjeva ulica od 
Gorkega ulice do Betnavske ceste, Delavska 
ulica, Cankarjeva ulica od Partizanske ceste 
do Maistrove ulice, Prešernova ulica od 
Maistrove do Tomšičeve ulice, Orožnova 
ulica, Gosposka ulica od Gregorčičeve do 
Mladinske ulice, Prežihova ulica od Koroške 
ceste do Gosposvetske ulice, Ulica Vita 
Kraigherja in Gorkega cesta od Valvasorjeve 
ulice do Ruške ceste. Večina teh cest ni 

imela kamnite podlage, zato so jo morali 
predhodno narediti. V zvezi z urejanjem 
prometa v mestu so sklenili urediti in 
tlakovati tudi pomembnejše mariborske 
trge. Vodnikov in Vojašniški trg so uredili in 
tlakovali ob izgradnji nove mestne tržnice, 
medtem ko so urejanje Trga svobode 
predvideli ob postavljanju spomenika kralja 
Aleksandra I. Slomškov trg naj bi se uredil 
v skladu z obnovo stolne cerkve. Uredili so 
Grajski trg. V celoti so tako uredili in utrdili 
okoli 10 km oziroma 67 km2 cest za težki 
promet, okoli 5,7 km dolžine ali 36 km2 
cest za lahki promet ter okoli 12 km2 trgov. 
Med letoma 1939/1940 so tako tlakovali 
in uredili vozišča za težak promet na delu 
Gorkega ulice, Grajske ulice, Kopitarjeve 
ulice, Maistrove ulice, dela Prešernove ulice 
ter dela Pobreške ceste. Za lažji promet pa 
so uredili in utrdili Smetanovo, Tomšičevo 
in del Krekove ulice. Gorkega ulico so 
uredili od podvoza do odcepa Radvanjske 
ceste. Južni dohod k podvozu pa so le 
provizorično tlakovali s porfirnim tlakom, 
s katerim je bil prej tlakovan Glavni trg. 
Dokončno ureditev podvoza, tlakovanje 
obeh dohodov, so nameravali urediti šele 
po razširitvi podvoza, ki je bil že za tedanji 
promet preozek. Cestišče ostalega dela 
Gorkega ulice so tlakovali z neregularnim 
tlakom v širini 7,5 m. Tlak so obojestransko 
obrobili z vrsto velikih kock, ki so tvorile 
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nekakšen robnik ob vozišču. Pločnik 
so razširili ter ga obrobili z betonskim 
robnikom. Med pločnikom in voziščem 
so uredili travnat pas, v katerem so ostala 
drevoredna drevesa. Po obnovitvi gradu 
in po zazidavi zahodne fronte so uredili 
Grajsko ulico. Cestišče te ulice so tlakovali 
z neregularnim tlakom v širini 6 m in 
nekoliko širšim severnim delom ulice, kjer 
je nastalo parkirišče za obiskovalce kina. 
Zelo prometni Kopitarjevo in Maistrovo 
ulico, ki sta skupaj z Mladinsko ulico 
predstavljali glavno podolžno prometno 
smer za del mesta severno od Partizanske 
ceste, so tlakovali z neregularnim granitnim 
tlakom v širini 6 m. Pločnike so obnovili in 
razširili normalno širino. Med cestiščem in 
pločnikom so pustili 1,5 m širok neutrjen 
pas za drevesa.

Poleti 1939 so meščani Maribor 
poimenovali Jugoslovanska Praha, ker je 
bil v sušnem obdobju vedno prašen. Eden 
izmed vzrokov za to so bile pomanjkljivosti 
pri tlakovanju glavnih mestnih ulic. Večino 
glavnih in najprometnejših mestnih ulic so 
do tega leta že tlakovali, toda prahu je bilo 
še vedno ogromno, kajti da bi prihranili 
nekaj denarja niso rež med kamnitimi 
kockami zalili s smolo, zato se je v njih 
nabiral prah. Tako se je v sušnem vremenu 
pogosto dogajalo, da so po škropljenju 

ulic bili pešci nemalokrat presenečeni, ko 
so jih mimovozeči avtomobili poškropili 
z blatom. Ko pa se je cestišče ponovno 
posušilo, je veter prah raznašal naokoli, 
tako da je mesto upravičeno nosilo ime 
Jugoslovanska Praha. 

V letih 1939 in 1940 so nato uredili in 
tlakovali kar nekaj cest za težki promet, 
in sicer Gorkega ulico (Frankopanovo 
ulico) od železniškega podvoza do 

odcepa Radvanjske ceste, Grajsko ulico, 
Slovensko ulico od Grajskega trga do 
Banovinske hranilnice (vogal s Tyrševo 
ulico), Grajski trg, Kopitarjevo in Maistrovo 
ulico, Prešernovo ulico od Partizanske 
ceste (Aleksandrove ceste) do Maistrove 
ulice in Pobreško cesto od Trga revolucije 
(Trga kralja Petra) do Tržaške ceste. Za 
lahki promet so preuredili Tomšičevo 
in Smetanovo ulico. Sredi leta 1940 je 
meščane razveselil predlog za sodelovanje 
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med mestnimi podjetj i, še posebej 
med električnim podjetj em, plinarno in 
vodovodom, kajti po navadi se je dogajalo, 
da je cesto najprej razkopala plinarna, ko so 
oni končali svoje delo, so pričeli, če je bilo 
le možno, na istem mestu kopati delavci 
električnega podjetj a, in ko so tudi ti zasuli 
jarke, so prišli in cesto ponovno razkopali 
delavci mestnega vodovoda; človek bi 
mislil, da so se do danes česa naučili, 
vendar se enako dogaja še danes, več kot 
60 let pozneje.

V začetku 30. let 20. stoletj a so se tudi 
v Mariboru zavedli neslutenih možnosti 
nove množične gospodarske panoge – 
turizma. Tudi mestna komunalna politika 
je bila usmerjena tako, da bi mesto čim 
lepše uredili za tujske goste. Ulice so bile 
moderno urejene, glavne ulice so bile 
večinoma tlakovane z granitnimi kockami, 
nekatere pa so bile tlakovane s klinkerjevimi 
ploščami, nekaj pa so jih celo že asfaltirali 
ali tlakovali z asfaltno zmesjo kiton. 
Pospeševanju tujskega prometa je gotovo 
služila tudi uvedba mestnega avtobusnega 
prometa leta 1927. Leta 1930 je bilo v 
mestu že pet mestnih avtobusnih prog, 
poleg tega pa je bilo mesto z avtobusnim 
prometom povezano še s Celjem, Rušami, 
Slivnico, Duplekom, Šentiljem, Slovenskimi 

Konjicami, Oplotnico, Poljčanami, 
Vitanjem, Vojnikom, Gornjo Radgono, 
Lenartom, Ptujem, Kungoto in Svečino. Kot 
osrednja točka za razvoj turizma v okolici 
Maribora je bilo predvideno Pohorje. Že 
leta 1930 so načrtovali izgradnjo cest Hoče 
– Mariborska koča – Ruška koča – Ruše 
in Ribniška koča – Sv. Martin na Pohorju, 
kar naj bi turistom omogočilo dostop na 
Pohorje z avtomobili in vozovi iz vseh 
smeri. Poleg tega so načrtovali izgradnjo 
žičnice med Limbušem in Bolfenkom 
na Pohorju. Poleg obstoječih planinskih 
postojank na Mariborski koči, Klopnem 
vrhu, Ruški koči in Pesku so leta 1930 
pričeli graditi Ribniško kočo pri Ribniškem 
jezeru.

Druga svetovna vojna je temeljito zavrla 
razvoj mesta. Ob napadu na Jugoslavijo 
leta 1941 je nemška vojska vkorakala v 
Maribor že 8. aprila dopoldne, pred tem 
pa je umikajoča se starojugoslovanska 
vojska porušila vse mostove na Dravi. 
Nemci so že aprila 1941 pričeli izvajati 
ponemčevalne ukrepe in načrt izseljevanja 
Slovencev. Med okupacijo so v tezenskem 
gozdu zgradili tovarno letalskih motorjev, 
nad Mariborskim otokom pa so pričeli 
graditi hidroelektrarno. Maribor so zaradi 
vojaške industrije in pomembne prometne 

vloge v letih 1944  in 1945 kar 22–krat 
bombardirali zavezniki, tako da je mesto 
konec vojne dočakalo s 47 % porušenega 
ali težje poškodovanega stavbnega 
fonda. Zadnje okupatorjeve enote so se 
umaknile iz mesta 9. maja, ko so v mesto 
prišle bolgarske čete in rdeča armada, dan 
kasneje pa enote jugoslovanske armade. 

Leta 1945 je bilo utrjenih le okoli 60 
km mestnih cest in ulic (kocke, prodniki, 
asfalt), predvsem vpadnic oz. izpadnic: 
Koroška cesta, Tržaška in Ptujska cesta. 
Komunalno urejanje mesta se je zlasti 
močno pospeševalo in razmahnilo z 
izgradnjo novih stanovanjskih naselij. 
Organiziranost komunale je bila v 
povojnem obdobju podobna predvojni 
organiziranosti. Takoj po vojni je bila s 
sklepom Mestnega ljudskega odbora 
Maribor leta 1946 ustanovljena Mestna 
uprava cest Maribor. Uprava je poslovala 
v okviru takratnega komunalnega odseka 
Mestnega ljudskega odbora, pri katerem 
so bile združene vse takratne komunalne 
dejavnosti oz. podjetj a. Mestna uprava cest 
je skrbela za vzdrževanje cestnega omrežja 
in kanalizacije. V sklopu te organizacije so 
bile tudi mestna vrtnarija, ki je vzdrževala 
javne nasade, gramoznice ter dejavnost 
čistoče in izpraznjevanje greznic. Prvi 
ravnatelj Mestne uprave cest je bil ing. 

Bogomir Ranc. Opremljenost podjetj a je 
bila skromna, saj je za gradbeno dejavnost 
bilo le nekaj predvojne in medvojne 
mehanizacije. Leta 1948 se je mesto 
razširilo na okoliške kraje – na nekdanje 
občine – in si priključilo naselja Brezje, 
Hoče, Reka, Radvanje, Limbuš, Kamnica, 
Košaki, Studenci, Pobrežje in Tezno. 
Površina občine Maribor se je povečala z 
22 km2 leta 1941 na 138 km2 leta 1948. Tako 
se je dejavnost mestne komunale močno 
povečala. 

Prvi splošni načrt za ureditev mesta 
je bil izdelan leta 1949. Kasneje je urejanje 
mesta vodil Zavod za urbanizem. Zazidane 
površine so se v večji meri začele širiti 
v Tezensko dobravo, kjer so zrasli 
stanovanjski bloki za delavce, zaposlene v 
tovarnah na Teznu. Leta 1964 je bil zgrajen 
Titov most, ki naj bi prevzel tranzit v smeri 
sever – jug, vendar se je že v sedemdesetih 
letih pokazala potreba po večjem mostu 
in obvoznici, ki bi razbremenila promet v 
središču mesta. V osemdesetih letih je bila 
zgrajena obvoznica skozi Stražunski gozd 
in preko dvoetažnega mostu do Košakov, 
kjer naj bi se nadaljevala z avtocesto do 
Šentilja. V šestdesetih in sedemdesetih 
letih so bile na novo zgrajene soseske 
stanovanjskih blokov ob Goriški ulici na 
Taboru, Jenkovi ulici na Studencih in na 
Greenwichu. Mariborsko letališče, odprto 
leta 1977 blizu Orehove vasi, ni zaživelo. 
Konec sedemdesetih in v osemdesetih let 
20. stoletj a se je izgradnja širila predvsem 
na območju Maribor–jug, kjer je s 
stanovanjskimi bloki ob Cesti proletarskih 
brigad in Kardeljevi ulici ter z novo radijsko 
in televizijsko hišo pod Pekrsko gorco 
posegla na nekdanje njivske površine 
mariborskega Agrokombinata. Novejše 
stanovanjske soseske so nastale še na 
Tezenski Dobravi, južno od Ptujske ceste, 
na Pobrežju ob Ulici Veljka Vlahoviča ter 
med Koroško ulico in Dravo, individualna 
stanovanjska gradnja pa se je usmerila v 
okoliška naselja Limbuš, Pekre, Radvanje, 
Razvanje, Miklavž na Dravskem polju, 
Malečnik, Brezje in Kamnico. V osemdesetih 
letih je stekla tudi prenova mestnega jedra 
na levem bregu Drave. V mestnem jedru 
so konec osemdesetih let 20. stoletj a na 
novo zrasle zelo sodobna univerzitetna 
knjižnica, temeljito pa je bila obnovljena 
stavba mariborskega gledališča. Pozidane 
so bile tudi mnoge praznine v mestnem 
jedru. Tako so nastale manjše soseske 
stanovanjskih blokov ob Cafovi ulici, 
zahodno od Mlinske ulice in pod Piramido, 
med Mlinsko ulico in železniško progo pa je 
bila leta 1989 zgrajena sodobna avtobusna 

postaja. Južno od tezenske industrijske 
cone med cesto Maribor – Ljubljana in 
železniško progo je nastala na nekdanjih 
kvalitetnih kmetijskih površinah skladiščno 
transportna cona z novo carinarnico.

Maribor je bil skozi ves srednji in velik del 
novega veka majhno podeželsko mestece. 
Tako je v letih 1523/24 mesto imelo 207 
hiš z okoli 1100 prebivalci. Ta podoba se 
prične postopoma spreminjati šele v 18. 
stoletj u, ko so skozi Maribor zgradili glavno 
komercialno cesto Dunaj – Trst, ob kateri 
sta se razmahnila obrt in trgovina. V začetku 
in v prvi polovici 19. stoletj a se je pričela 
postopna industrializacija mesta, ki pa še 
ni vplivala na zunanji videz mesta. Šele v 
drugi polovici 19. stoletj a, po izgradnji južne 

železnice skozi Maribor (1846) in zgraditvi 
koroške železnice (1863), se je razmahnila 
mariborska izvozna trgovina, ki je pomenila 
spodbudo za naraščanje proizvodnje. S 
tem sta rasla tudi število prebivalstva in 
potreba po novih stanovanjskih površinah. 
Leta 1789 je mesto imelo 235 hiš z 
2.150 prebivalci, leta 1821 243 hiš z 2.198 
prebivalci, leta 1851 pa s predmestj i 516 hiš 
z okoli 4.168 prebivalci. Leta 1869 je mesto 
že imelo 16.000 prebivalcev, leta 1880 
21.437, leta 1890 24.567, leta 1900 31.337 
in leta 1910 38.245 prebivalcev. V dobrih 
petdesetih letih se je število prebivalstva 
v mestu povečalo za skoraj desetkrat. To 
je seveda pomenilo izredno veliko število 
novogradenj, ki so v marsičem spremenile 
podobo starega srednjeveškega mesta. 
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Vzroki, da so podatki o imenih ulic za starejše obdobje tako skromni, niso le v 
relativno majhnem delu ohranjenih listin in ostalih dokumentov iz starejšega 
obdobja, temveč preprosto v dejstvu, da takrat ni bilo potrebe po poimenovanju 
vseh delov mesta, kajti Maribor je bil v tistem času majhno mesto. Staro 
srednjeveško jedro, ki meri okoli 25 ha, je bilo omejeno s treh strani z mestnim 
obzidjem, z južne strani pa je mesto omejevala Drava. Na severu je mestno 
obzidje potekalo po današnji Gregorčičevi ulici, na zahodu po Strossmayerjevi 
ulici in na vzhodu po Svetozarevski ulici. K mestu je treba še prišteti Koroško, 
Graško in Magdalensko predmes� e (ob utrdbi Tabor na desnem bregu Drave). 
V tako majhnem mestu, ki je do sredine 18. stole� a imelo med 1.000 in 1.500 
prebivalcev, so prebivalci dobro poznali vse dele mesta, saj mesto ni bilo večje 
kot kakšna današnja vas. 
Imena ulic, ki pa so kljub temu nastala, so večinoma odražala kakšno posebno 
dejavnost ali obrt v tem delu mesta (1315 Marcht – živilski trg – Koroška cesta – 
pozneje Glavni trg; 1452 Lederer Gasse – Usnjarska ulica), ali pa smer, v katero 
je posamezna ulica ali cesta vodila (1438 Kherner Gasse – Koroška cesta, 1483 
Traa Gasse – Dravska ulica). 

Prav zaradi majhnosti mesta, ki so ga vsi 
meščani dobro poznali, se v marsikaterem 
dokumentu iz starejšega časa nahajajo za 
tedanje čase razumljivi opisi lokacij hiš in 
imen ulic, ki pa jih žal danes ne moremo 
več locirati. Tako ne vemo, kje je potekala 
Ulica pod visokimi stopnicami leta 1537, 
kje je ležala Ulica sv. Ulrika leta 1551, kje je 
potekala leta 1572 Stara grajska ulica, kje je 
bila leta 1596 Rožna ulica, kje sta ležali Mala 
slovenska ulica in Mala ulica leta 1598. Še 
več neznanih ulic je iz predmestij, kjer je 
možno ugotoviti le glavne prometne smeri 
(Koroška cesta), vse ostalo pa je izginilo 
v naglih spremembah in razvoju mesta 
v 19. stoletj u. V Koroškem predmestj u so 
neznane »Scharenach Gasse« leta 1346, 
ulica Ob jarku leta 1348 (mestni obrambni 
jarek je potekal nekako po današnji 
Strossmayerjevi ulici), pot od križišča do 
Račjega dvora leta 1349, »Schauernack 
gazzen« pred Koroškimi vrati leta 1356, 
Mala uličica iz leta 1389, ulica ob židovskem 
pokopališču (židovsko pokopališče je ležalo 
zahodno od današnje Strme ulice in južno od 
Lavričeve ulice) in ulica pri »Mitterhofu« leta 
1403, ulica med judovskim pokopališčem in 
špitalskim mlinom leta 1434, »Knygessel«, 
leta 1441 ulica, ki je vodila od Koroške ceste 
k cerkvi Naše ljube gospe na Lebarjih – 
prostor današnjega Ljudskega vrta – leta 
1455, in uličica pred mestom, ki je vodila na 
Belo pot leta 1473. V Graškem predmestj u 
se leta 1356 omenja ulica pred Ulrikovimi 
vrati (Ulrikova vrata so bila mestna vrata 
med gradom in današnjo stavbo mestne 
hranilnice) in ulica pred Židovskimi vrati 
(Židovska vrata so bila v mestnem obzidju ob 
Židovskem stolpu), leta 1452 Lipniška cesta 
in ulica »in der Wasserluckhen«, 1483 ulica 
Ob mestnem jarku (mestni obrambni jarek 
je na vzhodu potekal približno po današnji 
Svetozarevski ulici), leta 1506 Svobodna 
ulica in Mala ulica, v Taborskem predmestj u 
se leta 1385 pojavi »die Chrotengazze«, leta 
1454 ulica na gornji meji pri Mariboru, leta 
1465 Tabor (utrdba na Taboru je varovala 
dostop do mostu na desnem bregu Drave), 
leta 1473 ulica na meji pri Zgornjem 
Pobrežju na križpotj u, leta 1495 ulica ob 
Golschinkhovem vodnjaku, leta 1533 ulica 
na drugi strani Drave na meji pri Taboru, 
leta 1572 ulica pred Dravskimi vrati (med 
Dravskimi vrati in lesenim mostom). 

V tej prvi dobi poimenovanja ulic, cest 
in trgov ni imela mestna oblast skoraj 
nobenega vpliva na poimenovanje ulic in se 
s tem tudi ni posebej ukvarjala, kajti zaradi 
majhnosti mesta to ni bilo potrebno, in tako 
so bila v veljavi imena, ki so nastala med 
meščani.

22. Ozka ulica – 1648 – Kleine 
Herrengässl – 1822 – Schwarz Gassl 
(ne obstaja več)

23. Ključavničarska ulica – 17. stoletj e – 
Schlosser Gasse

24. Volkmerjev prehod – 17. stoletj e – 
Kleine Burg Gasse

25. Mesarski prehod – 1742 – 
Fleischgässl

26. Miklošičeva ulica – 1760 – Obere 
Kirch Gasse

27. Vetrinjska ulica – 1760 – Post Gasse 
– 1822 – Alte Post Gasse – 1846 
Viktringhof Gasse

28. Vojašniški trg – 1760 – Minoriten 
Platz

29. Tyrševa ulica – 1760 – Obere Herren 
Gasse

30. Grajski trg – 1763 – Burg Platz – 
1846 – Burg/Florian Platz

31. Jurčičeva ulica – 1780 – Zum Herren 
Gasse – 1820 – Post Gasse

32. 32. Pristan – 1780 – Lend Platz
33. Rotovški trg – 1780 – Rathaus Hof – 

1869 – Mehl Platz – 1876 – Rathaus 
Platz

34. Minoritski prehod – 1822 – Casern 
Gassl – 1839 – Minoritten Gasse

35. Tkalski prehod – 1822 – Krischner 
Gassl – 1845 – Weber Gasse

36. Ob jarku – 1824 – Alte Post Gasse
37. Ulica 10. oktobra – 1824 – Kirchen 

Gasse – 1840 – Schul Gasse
38. Frajovška ulica – 1839 – Freihaus 

Gasse (ne obstaja več)

IMENA ULIC, TRGOV IN CEST 
OD SREDNJEGA VEKA DO KONCA 18. STOLETJA

1. Koroška cesta – 1315 – Markt
2. Slovenska ulica – 1317 – Windisch 

Gasse
3. Lekarniška ulica –1330 – Kleine Kirch 

Gasse
4. Žički prehod – 1346 – Bruder Gasse
5. Židovska ulica – 1353 – Juden Gasse
6. Slomškov trg – 14. stoletj e – Kirch 

Platz
7. Koroška cesta – 1438 – Kärntner 

Strasse 221
8. Usnjarska ulica – 1452 – Leder Gasse
9. Svetozarevska ulica – 1460 – Renn 

Gasse
10. Vojašniška ulica – 1472 – Am Trenkh
11. Splavarski prehod – 1473 – Trinkh 

Gassen
12. Loška ulica – 1473 – Trenkh Gasse
13. Barvarska ulica – 1477 – Khukhicz 

Gasslein
14. Orožnova ulica – 1483 – Spitall Gasse 

– 1846 – Pfarrhof Gasse – 1379 – 
Burg Gasse (verjetno)

15. Dravska ulica – 1483 – Traa Gasse
16. Gosposka ulica – 1488 – Herren 

Gasse
17. Gospejna ulica – 15. stoletj e – Im 

Winkchel
18. Gledališka ulica – 1508 – Hinter die 

Schule
19. Pristaniška ulica – 1533 –Trenckh 

Gasse 222
20. Poštna ulica – 1537 – Heber Gasse
21. Ulica Vseh svetih – 1564 – Aller 

Heyligen Gassen – hkrati se omenja 
tudi Židovska ulica

Za srednjeveško obdobje je 
ohranjeno le malo podatkov o 

imenih ulic, trgov in cest. Večinoma 
se pojavljajo v srednjeveških listinah 
pri natančnem določanju lokacije 
zemljišča ali stavbe, ali če so hoteli 
opisati kraj bivališča osebe iz listine. 
Takšni posamezni podatki o imenih 
ulic, cest in trgov se pojavljajo v 
različnih dokumentih od 14. stole� a 
do sredine 18. stole� a. 

Partizanska cesta

Židovska ulica

Imena ulic, trgov in cest od srednjega veka do konca 18. stoletj a26 Imena ulic, trgov in cest od srednjega veka do konca 18. stoletj a 27

Mlini na Dravi

Ulice znotraj mestnega obzidja:



Graško predmestj e je obsegalo graško 
državno in komercialno glavno cesto 
(Partizanska cesta) med mestnim gradom 
in železnico. Na severu se je končalo v 
nekdanjem Kokschinekovem drevoredu 
(Tomšičev drevored), na jugu pa ob reki 
Dravi. V sredini 19. stoletj a je bilo v celotnem 
predmestj u 156 hiš, od tega 76 pritličnih in 
76 nadstropnih. Poleg stanovanjskih so v 
predmestj u nastale ali se iz mesta preselile 
mnoge gostilne in razne delavnice. 
Graško predmestj e je postalo še posebej 
zanimivo tako za gospodarske dejavnosti 
kot za gostilne in trgovine po letu 1846, 
ko skozi Maribor steče železniška proga. 

Imena ulic, trgov in cest od začetka 19. stoletj a do leta 191828 Imena ulic, trgov in cest od začetka 19. stoletj a do leta 1918 29

V dvajsetih letih 19. stole� a so porušili večino mestnih vrat in obzidja ter zasuli 
obrambne jarke, kajti mesto ni imelo več obrambne naloge in je kot trdnjava 
oviralo razvoj in potek prometa v mestu in predmes� ih. Tako se je mesto 
povezalo s svojimi predmes� i, ki so postopoma postajala sestavni del samega 
mesta. Hkrati so se rojevali načrti o širitvi mesta, najprej proti severu, proti 
Piramidi in Kalvariji. Večino tega prostora med nekdanjim mestnim obzidjem 
in Piramido in Kalvarijo je predstavljala obdelovalna zemlja, ki je bila večji del 
v lasti grofov Brandisov in nekaterih samostanov. Le ob obrobju gričevja so 
pričele nastajati, ali pa so bile tam že v srednjem veku, opekarniške delavnice. 
Tedanje mesto je obsegalo staro mestno jedro Graško predmes� e (predel ob 
današnji Partizanski cesti in do mestnega parka), Koroško predmes� e (predel 
med Strossmayerjevo ulico, Koroško in Gosposvetsko cesto) in Magdalensko 
predmes� e (današnji Tabor). 

Partizanska cesta Pristan - mariborske BenetkePogled na mesto

IMENA ULIC, TRGOV IN CEST 
OD ZAČETKA 19. STOLETJA DO LETA 1918

Tako najdemo sredi prejšnjega stoletj a 
v predmestj u usnjarsko, steklarsko, 
barvarsko, čevljarsko, mizarsko, krojaško, 
kolarsko, tkalsko, kovaško in mnoge druge 
obrtne delavnice, ki poživljajo utrip nekoč 
zaspanega in mirujočega predmestj a. K 
zaključeni podobi pa so svoje prispevali še 
štirje mlini, pekarna, mesnica in pet gostiln. 
Najpomembnejše stavbe, ki so stale na 
obeh straneh današnje Partizanske ceste, 
so bile samostan in cerkev redemptoritov 
(nekdanji minoritski in še pred tem 
kapucinski samostan), Tappainerjeva 
pivovarna s salonom, Purkherjeva gostilna, 
vojaška bolnica, klet nadvojvode Janeza, 
hiše meščanov Čerwinka, Zierngasta in 
Weisserja, železniška postaja in mnoge 
novogradnje, med njimi še posebej 
gostilna in kavarna Pri mestu Dunaju (Zur 
Stadt Wien) in hiša trgovcev Wundsam 
in Schrei. Nekdanja kapucinska cerkev, ki 

je stala na mestu današnje frančiškanske 
cerkve, je imela vhod z zahodne – mestne 
strani. Leta 1862 je novi mariborski škof 
Anton Martin Slomšek poklical v Maribor 
frančiškane in jim ponudil bivši kapucinski 
samostan in predmestno župnijo sv. Marije. 
Aprila 1864 so frančiškani prevzeli tako 
samostan kot cerkev v svojo upravo. Zaradi 
majhnosti nekdanje kapucinske cerkve 
in samostana so med leti 1892 in 1900 
na tem mestu zgradili nov frančiškanski 
samostan, skupaj s frančiškansko cerkvijo. 
Cerkev je bila sezidana kot triladijska 
neoromanska bazilika na mestu, kjer je 
od leta 1613 stala Marijina cerkev v sklopu 

takratnega kapucinskega samostana. 
Cerkev je po svoji opečnati zunanjosti 
posebnost med mariborskimi cerkvami. 
Čeprav je bila zgrajena v začetku 20. 
stoletj a, pa arhitekturno dosledno sledi 
srednjeveškim stavbarskim zgledom. 11. in 
12. avgusta 1900 je lavantinski knezoškof 
Mihael Napotnik slovesno posvetil novo 
cerkev. Ko so na mestu nekdanjega 
kapucinskega samostana leta 1834 zgradili 
konvent redemptoritov, ga je s treh strani 
obdajal čudovit vrt. V sredini notranjega 
dvorišča se je nahajal globok vodnjak. 
Nasproti samostana so leta 1833 uredili 
promenado, ki so jo obdajali temni jeseni. 
Ob promenadi so bile postavljene klopi 
za sprehajalce. Urejen je bil t. i. glasbeni 
prostor, kjer je igrala garnizijska kapela 
47. mariborskega pešpolka. Nasproti 
Tappeinerjeve pivovarne (danes stavba 
Modne hiše) se je nahajalo lepo poslopje 

iz leta 1832 z elegantno dvorano, v njem je 
bil med leti 1844 in 1846 glavni železniški 
urad. Poleg hiše je bil pivniški vrt, ki je bil 
še posebej poleti priljubljeno zbirališče 
Mariborčanov. Na vrtu so leta 1841 zgradili 
lep salon, ki ga je s freskami poslikal slikar 
Reiter. Vojaška bolnica je bila zaradi svoje 
lege v čudovitem vrtu ena najprijaznejših 
stavb v predmestj u. Dvonadstropna 
stavba je bila nekoč last cistercijanskega 
samostana v Vetrinju. V nekdanji hišni 
kapeli je bila lekarna, v prvem nadstropju 
pa so bile v obeh krilih bolniške sobe. 
Nasproti bolnice se je sredi 19. stoletj a v 
prastari cerkvi sv. Ulrika nahajalo skladišče 

lesa. Ko so cerkev leta 1841 porušili, se je 
še dalo videti osrednjo ladjo, zakristijo 
in prizidano Križno kapelo. Na drugi 
strani ceste sta vzhodno od cerkve stali 
Purkhartčevi hiši. Pred starejšo, svobodno 
hišo, nekoč last mesarja Krobata, je še v 
18. stoletj u stala mlaka. Starejše stavbe 
so se na desni strani ulice končale s 
svobodno hišo Varaždinca Ludvika Perka. 
Nove hiše so bile zgrajene v 40. letih 19. 
stoletj a. Zadnja izmed novih hiš je tvorila 
vogal z Mlinsko ulico. Iz novih stavb je bil 
čudovit pogled proti jugu in vzhodu na 
Pohorje, Dravsko dolino in na železnico. 
Na levi strani ulice je hišam na nekdanjem 
pokopališču sledilna majerija gospostva 
Vetrinjski dvor, posest samostana iz Št. 
Pavla, leta 1838 zgrajena državna klet 
nadvojvode Janeza z veličastno halo, 
nekaj stanovanjskih hiš ter kavarna in 
gostilna Pri mestu Dunaj, ki pa je spadala 

Mesto se je sicer pričelo širiti že 
v drugi polovici 18. stole� a, 

ko je skozi Maribor stekla državna 
komercialna cesta, ki je povezovala 
Dunaj s Trstom in ko je mesto dobilo 
prve industrijske obrate. Vendar je do 
prave in tudi načrtne širitve mesta 
prišlo šele sredi 19. stole� a, ko je skozi 
mesto stekla Južna železnica (1846), 
ki je povezovala notranjost Avstrije 
– Dunaj z Jadranskim morjem – 
Trstom. Takrat se je pričela v mestu 
tudi močneje uveljavljati industrija, 
predvsem v Melju, v bližini železniške 
postaje in na Studencih, blizu delavnic 
Južne železnice. 



mesta, je do njega vodila tako imenovana 
Meljska pot, ki se je začela v nekdanji Zagati 
(Slepa ulica), poznejši Ilešičevi ulici, ki so jo 
porušili ob gradnji nove avtobusne postaje. 
Po izgradnji Južne železnice leta 1846 
je železniški nasip presekal staro pot in 
ustvarili slepo ulico, zato so novo pot uredili 
pod novim, kamnitim železniškim mostom. 
Leta 1850 je prišla vas Melje pod Maribor; 
z delitvijo mesta na okraje leta 1876 se 
je del Graškega predmestj a vzhodno od 
Južne železnice združil z Meljem v en okraj. 
Kmalu po prihodu železnice v mesto se je 
mariborska industrija začela seliti v bližino 
Glavnega kolodvora in v Melje. Tako je Melje 
pričelo postajati osrednji prostor nove in 
naglo razvijajoče se mariborske industrije. 
V drugi polovici 19. stoletj a so tukaj 

že med novogradnje. Cesta se je končala z 
Wernigovo tesarsko delavnico in gostilno 
Pri zelenem drevesu. Na desni strani ceste 
sta bili med hišami dve stranski ulici. Prva, 
v kateri so bile le tri hiše Hrvata Weisserja, 
je vodila v staro Ušjo ulico (Lauss Gasse) 
in dalje do štirih ladijskih mlinov na Dravi. 
Ulica se omenja že v 13. stoletj u in je dobila 
ime po tamkaj živečih beračih. Druga ulica 
pa se je začela med Fallwicklovo gostilno 
in vrtom Pri lovcu ter je vodila proti vasi 
Melje. Ob izgradnji železnice skozi mesto 
so leta 1846 nad nekdanjo Meljsko potj o 
naredili nadvoz in tako omogočili normalen 
promet z vasjo Melje, ki je v drugi polovici 
19. stoletj a pričelo postajati mariborsko 
industrijsko središče. Desna stran 
današnje Partizanske ceste se je končala 
pri leta 1846 zgrajeni železniški postaji. 
Graško predmestj e je bilo v tistem času 
ob vsaki uri enako živahno, saj mu je novi 
čas narekoval živahen utrip, ki se je kazal 
v novogradnjah in živahnem prometu, ki 
je tekel od železniškega kolodvora dalje 
v mesto ali pa po državni cesti od Dunaja 
proti Trstu. 

Tik ob Graškem predmestj u je 
ležalo Meljsko predmestj e ali vas Melje. 
Sestavljalo ga je okoli 30 hiš na drugi strani 
železniškega viadukta, skozi katerega 
je vodila pot v Melje in dalje proti Sv. 
Petru (Malečnik). Osrednja stavba je bila 
malteška komenda, ki se prvič omenja že 
leta 1217. Posesti komende so bile v Melju 
in okoliških gričih (vinogradi). Glavno 
poslopje je stalo na majhni vzpetini. Vanjo 
se je prišlo skozi zidan obok z velikimi 
dvermi in majhnimi vrati. Desno od vhoda 
je bil prizidek, pod katerim je bila ječa. 
Levo ob vhodu je bila obokana kuhinja 
s shrambo mleka in zelenjave. V veliki 
kleti je bilo prostora za okoli 10.000 litrov 
vina. V nadstropju so bile poleg majhnega 
salona še velika dnevna soba in dve izbi. 
V stari kašči, ki so jo leta 1743 povečali in 
nadgradili za nadstropje, so bili majhen 
salon, velika soba in dve izbi. Poleg glavne 
stavbe je stala lesena soba za peko kruha, 
kuhinja za služinčad, konjski hlev, svinjak, 
prostor za prešo in vozove. Na dvorišču 
je stal vodnjak iz leta 1769. Ob glavnem 
poslopju je stala kapela sv. Katarine. Ob 
cerkvi je bilo majhno obzidano pokopališče. 
Leta 1800 je malteški red komendo prodal 
mariborskemu meščanu in podjetniku 
Alojzu Kriehuberju. Že leta 1844 pa 
so zapuščeno staro poslopje nekdanje 
malteške komende skupaj s cerkvijo 
podrli. Ostala je le še pristava, ki je pozneje 
služila različnim, predvsem gospodarskim 
potrebam. Ko je bilo Melje še ločeno od 

postavili Franzove parne mline, Gerkejevo 
tovarno kavnih surogatov v Meljskem 
dvoru, Kriehuberjev parni mlin Styria, sem 
so preselili Brosovo milarno (Zlatorog), v 
Klavniški ulici je zrasla Naskova usnjarna, 
tik za železniškim nasipom so postavili 
mestno plinarno in v njeni bližini še novo 
mestno klavnico. Leta 1869 je mesto 
sklenilo pogodbo o osvetljevanju mesta 
s plinsko razsvetljavo. V ta namen so 
položili cevi za plinsko napeljavo s 120 
svetilkami in mesto je zagotovilo zemljišče 
za izgradnjo stavb za plinarno v Melju. 
Osvetljevanje s plinom se je začelo leta 
1871. Kmalu pa se je izkazalo, da mesto 
potrebuje še več svetilk. Zato so leta 1872 
sklenili, da število svetilk povečajo na 202 
svetilni mesti na obstoječem omrežju in 
še za 25 novih mest izven tega omrežja. V 
osemdesetih letih 19. stoletj a so s plinskimi 
svetilkami osvetlili poleg notranjega mesta 
še Krekovo, Maistrovo in Železniško ulico, 
Trg Borisa Kidriča, Svetozarevsko ulico, 
Partizansko cesto do nekdanje mitnice in 
vsa javna stranišča. Leta 1899 so plinske 
svetilke zamenjali z novimi, v katerih so 
bile plinske žarnice. Med leti 1879 in 1884 
so v Melju zgradili novo brambovsko 
vojašnico. V Melju je bil tudi prostor 
za tržnico govedi, ki so ga konec 19. 
stoletj a preselili med mestno plinarno in 
severno od nove mestne klavnice. Zaradi 
nevzdržnih higienskih razmer pri klanju 
živine po celem mestu je mestni svet že v 
sedemdesetih letih 19. stoletj a sklenil, da v 
mestu potrebujejo novo, moderno mestno 
klavnico, ki so jo dokončno zgradili leta 
1902. Ker se je po preselitvi in izgradnji 
mnogih novih industrijskih objektov v 
Melju promet močno povečal, so leta 1886 
pričeli z izgradnjo broda med Meljem in 
Pobrežjem. Dela, vključno z novo dovozno 

Mlini na Dravi
Slomškov trg - pošta

Trg revolucije
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Usnjarska ulica
Usnjarska ulica



potj o na Pobreško cesto, so bila končana 
leta 1889. Brod je obratoval vse do izgradnje 
ozkega mostu v sredini 20. stoletj a. 

Koroško predmestj e je bilo najmanjše 
med tremi nekdanjimi mariborskimi 
predmestj i. Večina hiš se je nahajala ob 
Koroški cesti, eni izmed glavnih prometnih 
poti Maribora. Predmestj e je od mesta 
ločeval kostanjev drevored, ki je segal od 
Drave do pokopališča. V prvi polovici 19. 
stoletj a je dal Schmiderer zgraditi vrsto 
hiš ob današnji Strossmayerjevi ulici, 
segale so vse do Gasteigerjeve rafinerije 
vinskega kamna. Najelegantnejša hiša v 
tem času je bila tovarna rozolije (neka vrsta 
alkoholne pijače) Jakoba Felberja. Koroško 
predmestj e se je v tem času ponašalo tudi z 
najudobnejšim plesiščem v Mariboru, ki je 
bilo del Schmidererjeve pivovarne. Nasproti 
tedaj še stoječih koroških mestnih vrat je 
stal majhen trg, ki je nastal na zasutem 
obrambnem jarku in ki so ga v začetku 19. 
stoletj a obdajale gostilna in mesnica pri 
Zlatem levu, last Matije Löschnigga, hiše 
čevljarja Klemenčiča, kovača, jermenarja 
in Schmidererjeva gostilna Pri belem 
konju. Vodnikov trg je zaključeno podobo 
dobil šele konec 19. stoletj a. Predstavljal 

le za mesto, temveč za celotno slovensko 
Štajersko. V začetku 19. stoletj a je dal 
nadvojvoda Janez na Meranovem urediti 
vzorno kmetijsko posest, ki je bila naslednja 
desetletj a vzor naprednega vinogradništva 
na Štajerskem. S tem je Maribor postajal 
središče umnega vinogradništva in 
sadjarstva. V tesni povezavi z vinarsko 
šolo je leta 1894 pod Kalvarijo nastala 
še kmetijska preizkusna postaja, katere 
naloga je bila preučevanje tal v vinogradih. 
Leta 1885 je mestna občina kot podaljšek 
Strme ulice dala zgraditi brv ali most preko 
Drave, ki je povezoval Studence s Koroškim 
predmestj em. Ob veliki poplavi leta 1903 
so deli radeljskega mostu porušili most, pri 
tem sta življenje izgubila dva stražnika. Že 
leta 1904 so odprli nov most. 

Magdalensko predmestj e je ležalo 
na južnem, desnem bregu Drave, 
okoli cerkve sv. Magdalene, in je bilo 
poseljeno predvsem ob treh glavnih 
cestah, Tržaški, Pobreški in Ruški. Stare, 
skromne hišice in moderne sodobne hiše 
so dajale predmestj u miren podeželski 
značaj. Župna cerkev sv. Magdalene, ki je 
predmestj u dala ime, s šolo, in gostilna Pri 
mestu Trstu so bile najimenitnejše stavbe 
v predmestj u, ki je segalo od železniškega 
mostu do Jožefove cerkve na Studencih in 
od Drave do mitnice na Tržaški cesti. Do 

je prehod iz Koroškega predmestj a v 
center mesta. Koroško predmestj e se je 
nekoliko intenzivneje pričelo širiti šele 
v drugi polovici 19. stoletj a. Tako so leta 
1869 šolske sestre (Inštitut šolskih sester 
tretj ega reda svetega Frančiška Asiškega 
v Mariboru) na vogalu Strossmayerjeve 
ulice in Gosposvetske ceste dale zgraditi 
samostan, po katerem je Gosposvetska 
cesta dobila svoje prvo ime Samostanska 
ulica. V začetku 20. stoletj a so šolske 
sestre dale zgraditi še šestletno dekliško 
šolo (današnja III. gimnazija in nekdanje 
učiteljišče), dekliški vzgojni zavod, privatno 
učiteljišče in dva otroška vrtca. Zahodno 
od današnje III. gimnazije je bilo vojaško 
vadišče (Exerzier Platz – danes OŠ 
Prežihov Voranc). Do konca 19. stoletj a 
je bilo to edino vojaško vadišče v mestu. 
Tam, kjer se danes začenja Gosposvetska 
cesta (križišče Strossmayerjeve, Slovenske 
ulice ter Gosposvetske ceste), je bil nekoč z 
akacijami porasel grič (gomila), kjer so se 
igrali otroci in se je imenoval »Otov grič«, po 
kresijskem upravniku Otu, ki je bil zaslužen 
za zasaditev Schmiderejevega drevoreda. 
Zahodni rob Koroškega predmestj a je 
tvorila Vrtna ulica, ki je ime dobila po 
nekoliko severneje ležečem Ljudskem vrtu, 

ki ga je tedaj predstavljal le park nekdanje 
vile Langer. Leta 1843 ga je dal na svojem 
posestvu zasaditi Jožef Langer. Leta 1873 
je mestna občina odkupila hišo in vrt 
ter na tem delu uredila prvi Ljudski vrt. 
Med Ljudskim vrtom in Strossmayerjevo 
ulico je ležalo mestno pokopališče. Leta 
1783 so se meščani Maribora odločili, da 
zaradi premajhnosti starega mestnega 
pokopališča, ki je bilo okoli današnje stolne 
cerkve na Slomškovem trgu, to preselijo 
na novo lokacijo zunaj starega dela mesta. 
Tako so pokopališče preselili v Koroško 
predmestj e, na prostor današnjega 
Ljudskega vrta. Pokopališče je bilo 
obdano s štirikotnim obzidjem z železnimi 
mrežastimi vrati. V sredini je stala Križeva 
kapela z zvonikom, okoli nje pa nagrobniki 
pomembnih mariborskih družin. Blizu 
pokopališča je stal križ, ki je označeval kraj, 
kjer so pokopavali samomorilce. Razvoj 
industrije, trgovine in uprave je prinesel 
s seboj tudi razvoj šolstva. V Koroškem 
predmestj u poleg leta 1870 ustanovljenega 
učiteljišča, ki je tedaj imelo prostore pri 
Gambrinusu, leta 1872 ustanovijo Vinarsko 
in sadjarsko šolo, ki je nadaljevala tradicijo 
meranskih posestev nadvojvode Janeza 
v Limbušu. Šola je imela velik pomen ne 
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leta 1821 je cerkev obdajalo pokopališče 
z obzidjem. Konec 19. stoletj a se je mesto 
razširilo od reki Dravi na zahod do vasi 
Pobrežje, kjer so po zaprtj u Magdalenskega 
pokopališča leta 1879 odprli novo mestno 
pokopališče. Zaradi spora z mestom glede 
pokopov nekatolikov na tem pokopališču je 

dal Župnijski urad sv. Magdalene zgraditi 
na drugi strani ceste cerkveno pokopališče. 
V letih od 1884 do 1889 so ob Pobreški 
cesti zgradili moško kaznilnico, ki je lahko 
sprejela 800 zapornikov. Ta zapor je kot prvi 
v tedanji Avstriji imel poseben mladinski 
oddelek. Na zahodu se je Magdalensko 
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