
Kronika mesta

Maribor



CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

94(497.4Maribor) 

RADOVANOVIČ, Sašo 
        Kronika mesta Maribor / Sašo Radovanovič, Senka Dreu. - Miklavž na Dravskem 
polju : Roman, 2018- 

1. - 2018 

ISBN 978-961-93258-9-6 (zv. 1) 
1. Dreu, Senka 
295867648 

KRONIKA MESTA MARIBOR I

Besedilo: Sašo Radovanovič in Senka Dreu

Jezikovni pregled in redakcija: Senka Dreu

Oblikovanje in prelom: Moj Repro d.o.o.

Tisk: Evrografis d.o.o.

Založila: Založba Roman

W: www.zalozbaroman.si

E: roman.kaucic@zalozbaroman.si

M: +386 31 364 384

Naklada: 1000 izvodov

2018



3





5

Prazgodovina in antika
Najstarejši sledovi naselitve na mestnem ozemlju 
sodijo v mlajšo kameno dobo s skromnimi najd-
bišči orodij na različnih delih mesta. Več ostankov 
je iz časa kulture žarnih grobišč med 1100 in 700 
pred našim štetjem (pr. n. št.) z najdbišči ob da-
našnji Mladinski ulici, na Pobrežju, v Spodnjem 
Radvanju in na vzhodnih obronkih Pohorja. Po 8. 
stoletju pr. n. št. so se zaradi vdora tujih ljudstev 
prebivalci umaknili na varnejše obronke Pohor-

ja, kjer je nastalo z nasipom zaščiteno gradišče 
Poštela. Iz tega obdobja so znane tudi posamezne 
keltske najdbe v Razvanju, Pivoli in na Pobrežju. 
Kelti so v tem času očitno že zavladali nad starej-
šimi priseljenci Iliri. V rimski dobi ni na mestnem 
območju nastalo nobeno večje naselje, čeprav sta 
se na Mariborski ravnini križali poti iz Poetovie 
na Koroško ter iz Celeie na sever. Redki sledovi 
posameznih stavb so bili doslej odkriti na obmo-
čju današnjega Glavnega trga in na južnem robu 
Mariborske ravnine, kjer so imeli Rimljani prista-
ve. V času preseljevanja ljudstev v 4. stoletju na-
šega štetja so se prebivalci ponovno umaknili na 

okoliška pobočja. Mariborsko področje je bilo v 
vsem obdobju vladavine Rimljanov in preseljevanj 
narodov ter naselitvi prednikov današnjih Sloven-
cev malo pomembno. Šele s prihodom Madžarov v 
Panonsko nižino in njihovimi vpadi v frankovsko 
državo je  mariborsko ozemlje dobilo nov pomen. 
Da bi zavarovali Karantanijo pred madžarskimi 
vpadi, je dal koroški vojvoda Bernhard Spanheim 
na Piramidi (grič nad Mariborom) zgraditi utrdbo, 
ki je zapirala vhod v Dravsko dolino in dalje na 
Koroško. Utrdba ali grad se je imenovala »grad v 
marki« (marka je bila obmejna gro'ja v frankovski 
državi) - »Burg in der Mark« in se prvič omenja v 
listini iz leta 1164.

Kronika mesta

Maribor

Temelji gradu na Piramidi

Štefanova krona

Madžarski sveti kralji: Sveti Ladislav, Sveti Emerik in Sveti Štefan
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sipom. V gornjem delu gradišča je bil odkrit tudi 
vodnjak. Preseki nasipov kažejo v požaru uničene 
ostanke palisad, ki so jih ponovno utrdili v 2. sto-
letju pr. n. št. 
Po propadu antike je gradišče na ravnici sredi 
gozdov očitno prišlo v pozabo, dokler je niso v 
17. stoletju ob sekanju lesa izkrčili v jaso, ki je po-
zneje postala pašnik. Nekako v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja se je tu naselil zidar Predan z 

vzdevkom »Habakuk«, leta 1904 pa še z višjih leg 
Pohorja prispeli Robnik. Oddavno udomačeno po-
imenovanje te ravnice »pri Habakuku« je bilo v po-
vojnih letih brez pravega posluha za zgodovinski 
pomen kraja in razpoloženje sedanjih prebivalcev 
razširjeno še na druga območja razvanjskih vrhov, 
povsem v pozabo pa je prišlo domače ime Lepa 
ravna. Na tem območju je danes dvoje ločenih sku-

4. stoletje pr. n. št.

Naselitev žarnogrobiščnih prebivalcev na ravninah 
se ni obdržala v poznejšo dobo. Na opustitev do-
tedanjih naselbin so vplivale spremembe podneb-
ja v 8. stoletju pr. n. št. , ki so povzročile premike 
ljudstev iz evrazijskega prostora proti zahodu, kar 
povzročilo nemire tudi na Štajerskem. Prebivalstvo 
se je umaknilo v odročnejše in varnejše kraje. Tako 
je na enem pohorskih obronkov nastalo veliko, z 
okopi utrjeno gradišče Poštela. Prazgodovinsko 
gradišče Poštela na 547 m visokem grebenu vzhod-
nega Pohorja ima kilometer dolg nasip. Gradišče 
je bilo poseljeno predvsem v gornjem delu, ki ga 
prečni nasip deli od spodnjega. Najstarejše stavbe 
iz brun na kamnitih temeljih so iz 4. stoletja pr. n. 
št., druge segajo deloma še v antično obdobje od 1. 
do 4. stoletja. Poleg temeljev 14 hiš so najdeni tudi 
ostanki svetišča. Vhod v gradišče je bil v spodnjem 
delu in je bil zavarovan z nazaj zapognjenim na-

Bernard Spanheimski

Gradišče Poštela

Gradišče Poštela



7

169 

Ob vdorih Markomanov je bila opustošena prvotna 
vila rustica v Mariboru. Današnji ostanki so iz 2. in 
3. stoletja. Stanovanjska in gospodarska poslopja so 
bila razporejena znotraj obodnega zidu, ki je pou-
darjal varnost, veličino in moč rimskega kolonista. 
Med ruševinami stanovanjskih objektov se je razte-
zalo staroslovansko grobišče iz 11. stoletja. 

pin gomil, ki so se ohranile le v gozdu. Gomile na 
Lepi ravni so večinoma nameščene na severnem 
delu, Zato je ravnica brez gomil na jugu morebi-
ti mesto nekdanjega zaselka, odtod tu stara cesta. 
Gledano kulturnozgodovinsko, sta grobišče in na-
selbina Poštela nastala v času, ko je kultura žarnih 
grobišč v Podravju še trajala, saj imajo plani grobo-
vi zlasti v keramiki še docela starejši značaj, med-
tem ko naznanjajo kovinske najdbe že nove precej 
splošno razširjene vplive. Gre za izrazito prehodno 
obdobje, ko lahko najstarejše poštelske najdbe, ki 
pričenjajo v 8. stoletju, kulturnozgodovinsko že 
pripisujemo kulturi starejše železne dobe. 

1. stoletje n. št.

Na Dravi je obstajalo antično brodišče s (taborski-
ma) spustoma k reki. Vzhodnega je uporabljala 
ptujska cesta, zahodnega pa tista iz Celja, ki je pri-
tekla do njega mimo Razvanja in Betnave ter po 
Betnavski cesti in Gorkega ulici. 

Freska preroka Habakuka

Brod na reki Dravi med Vurberkom in Staršami, 1681

Podoba ville rustice na rimskem mozaiku

Ostanki ville rustice v Radvanju


