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UDK 929Reiser O.:352.075.51(497.4Maribor)"1850/1861"
             94(497.4Maribor)"185/186"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Otmar Reiser, mariborski župan 
v letih 1850–1861

Martin Bele
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Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
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Izvleček: 
Pričujoči članek obravnava življenje in delo mariborskega župana in posestnika 
Otmarja (Othmarja) Reiserja, ki je v prestolnici današnje slovenske Štajerske 
županoval med letoma 1850 in 1861. Bil je tudi stric še enega mariborskega 
župana Matthäusa Reiserja. Članek je napisan na podlagi analize arhivskih in 
časopisnih virov ter že obstoječe slovenske in avstrijske literature. Po rodu je bil 
Reiser iz današnje jugovzhodne Nemčije, po izobrazbi je bil pravnik, za začetek 
svoje uspešne kariere pa se je imel zahvaliti predvsem svojim družinskim vezem. 
V času njegovega načelovanja Mariboru je le ta dobil nižjo realko, kadetnico 
in novo bolnišnično stavbo v magdalenskem predmestju. Ko se je Anton M. 
Slomšek sredi petdesetih let odločal za nov sedež lavantinske škofije, je Reiser 
pripomogel k temu, da je to postal prav Maribor. 

Ključne besede: 
Schwarzwald, Otmar Reiser, župan, Maribor, kadetnica, lavantinska škofija, 
nižja realka, Bachov absolutizem

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 741–760,, 79 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod

Otmar (Othmar) Reiser je v Mariboru županoval med letoma 1850 in 1861. V 
celotnem Avstrijskem cesarstvu je bilo to nemirno obdobje, polno političnih 
sprememb in menjav. Nacionalni odnosi med Slovenci in Nemci se v mestu 
takrat še niso preveč zaostrili – to se je pravzaprav zgodilo šele v času po Reiser-
jevi smrti. Velik del Reiserjevega županovanja se je časovno pokrival z obdobjem 
Bachovega absolutizma, tako imenovanega po notranjem ministru Alexandru 
von Bachu (kot tak je von Bach vladal med letoma 1849 in 1859).1 Dovolje-
nega časopisja je bilo v tem času malo, tudi kasneje pomemben Marburger 
Zeitung tedaj še ni izhajal. Gospodarsko življenje v Mariboru je v Reiserjevem 
času zaznamovala predvsem – malo pred tem zgrajena – železnica, zahvaljujoč 
kateri se je mesto začelo širiti. Maribor je v tem obdobju dobil nekaj večjih stavb 
(med njimi nekatere v času Reiserjevega mandata še niso bile dokončane). Prav 
tako je bil tja (tudi po županovi zaslugi) iz St. Andraža (Šentandraža) v Labotski 
dolini prestavljen sedež lavantinske škofije.

Družinski člani in izvor

Glede rojstnega kraja bodočega mariborskega župana Otmarja Reiserja si poro-
čila niso enotna. V literaturi se pojavljata tako Villingen in Kappel,2 ki sicer leži-
ta 35 km vsaksebi, ter se nahajata na jugu Schwarzwalda, v nemški zvezni državi 
Baden-Württemberg. Tudi Reiserjev nečak (in kasnejši mariborski župan) Mat-
thäus Reiser je bil iz Schwarzwalda, rodil pa se je v bližnjem kraju Weilersbach.3 
Tako Weilersbach kot Villingen sta danes del mesta Villingen-Schwenningen, 
zato domnevam, da je bil Otmar rojen v Villingenu. Glede na skromno količi-
no razpoložljivih podatkov je na vprašanje njegovega rojstnega kraja slednjič 
nemogoče z gotovostjo odgovoriti.

* Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

1 Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. 
stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), 57–71 (dalje: Vodopivec, Od Pohlinove slovnice).

2 http://www.biographien.ac.at/oebl_9/58.pdf, vpogled: 18. 8. 2017; http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi498125/, vpogled: 18. 8. 2017; Več avtorjev, Nemci in Maribor: stoletje preobratov 1846–
1946 (Maribor, 2012), 108 (dalje: Več avtorjev, Nemci in Maribor); Rudolf Pertassek, Marburg an der 
Drau; Von der "Marchburch" zur Universitätsstadt (Graz, 2000), 86 (dalje: Pertassek, Marburg); Antoša 
Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941," v: Maribor skozi stoletja, ur. Jože Curk, Bruno 
Hartman, Jože Koropec (Maribor, 1991), 271 (dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru").

3 http://www.biographien.ac.at/oebl_9/57.pdf, vpogled: 18. 8. 2017.
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Po naklonjenosti svojega strica Bertholda Rottlerja,4 ki je bil med letoma 
1809 in 1826 opat v St. Pavlu, je prišel Otmar okoli leta 1811 najprej v Celovec 
(in tam študiral filozofijo). Stopil je sicer v samostan, vendar je bil po devetih 
mesecih odpuščen, saj ni kazal nobene želje po meniškem življenju.5 Zatem 
je v Gradcu študiral pravo, deloval kot okrajni komisar in upravnik gospostva 
Vetrinjski dvor ter gospostva Pesniški dvor.6 Mariborski meščan je postal leta 

4 http://www.biographien.ac.at/oebl_9/297.pdf, vpogled: 18. 8. 2017.
5 "Othmar Reiser – Ein Lebensbild", Marburger Zeitung, 12. april 1868, št. 45, str. 3.
6 Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru", 249.

Portret Otmarja 
Reiserja (PAM, 
Zgodovinsko društvo 
Maribor, SI_PAM 
1212, AŠ 43/6589, 
Slika Otmarja 
Reiserja; foto: David 
Prajnc)
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1834.7 Bil je eden zadnjih predstavnikov agrarnih veleposestnikov v mestni 
politiki. Leta 1850 je bil izvoljen za župana, kasneje pa je v Mariboru deloval 
kot notar. Poleg notarskega poklica se je zavzemal za napredek vinogradništva 
v okolici mesta. Okrog leta 1850 je kupil več zemljišč v Vrhovem dolu, Pekrah, 
Radvanju in Hočah. Ustvaril je ogromno posestvo v mestni okolici in se poleg 
prava in uprave ukvarjal še z vinogradništvom, poljedelstvom in gozdarstvom.8 
Posestvo so kasneje posedovali njegovi otroci in vnuki.9 Leta 1883 je mesto 
Maribor Otmarja I. razglasilo za svojega častnega meščana.10 

Reiser je s svojo ženo Helene imel istoimenskega sina in hčer Antonie. Sin 
Otmar II., ki je prav tako kot oče deloval kot pravnik in veleposestnik,11 se je 
na Dunaju uspel odlično uveljaviti kot advokat. Imel je vsaj dva sinova, in sicer 
Otmarja III. in Ernsta. Očitno je šlo za sina Otmarja II. tudi pri Hermannu Rei-
serju (ki pa v času dedove smrti kot kaže še ni bil rojen).12 Otmar III. je bil orni-
tolog, Ernst graški advokat, (v Pekrah živeči) Hermann pa inženir. Otmar II. je 
umrl v začetku leta 1907.13 Otmar III. (v literaturi ponekod napačno označen 
kot sin župana Otmarja I.) je bil, kot rečeno, v svojem času ornitolog svetov-
nega formata, pisec in dolgoletni kustos bosansko-hercegovskega deželnega 
muzeja v Sarajevu.14 Po upokojitvi je sicer še obiskoval Dunaj, ustalil pa se je na 
družinskem posestvu v Hrastju nad Pekrami pri Mariboru. Leta 1932 je od gra-
ške univerze prejel častni doktorat. Umrl je konec marca 1936.15 

Svojega nečaka Mattäusa, kot rečeno prav tako rojenega v današnji južni 
Nemčiji (in v nekateri slovenski literaturi omenjenega tudi z imenoma Matej in 
Matevž – čemur bi sam najbrž nasprotoval), je Otmar Reiser še mladega vzel k 
sebi v Maribor. Tu je Matthäus obiskoval gimnazijo. Nato je med letoma 1848 in 
1852 v Gradcu študiral pravo. Po vrnitvi v Maribor se je hitro in zavzeto vključil 

7 Več avtorjev, Maribor; mesto, hiše, ljudje; stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. 
stoletja in letom 1941 (Maribor, 2012), 68 (dalje: Več avtorjev, Maribor; mesto, hiše, ljudje).

8 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi498125/, vpogled: 21. 8. 2017; Pertassek, Marburg, 86.
9 http://www.biographien.ac.at/oebl_9/58.pdf, vpogled: 21 .8. 2017.
10 http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13, vpogled: 13. 9. 2017.
11 http://www.zobodat.at/biografien/VZBG_86-87_1937_0441-0457_Reiser_Otmar.pdf, vpogled: 21. 

8. 2017.
12 Za pomoč pri branju arhivskega gradiva se zahvaljujem dr. Alešu Mavru. Pokrajinski arhiv Maribor 

(PAM), Fond Okrožno sodišče v Mariboru, SI_PAM/0645, AŠ 868, Zapuščinski spis A1/07, Kreisgericht 
Marburg; PAM, Fond Okrožno sodišče v Mariboru, SI_PAM/0645, AŠ 868, Zapuščinski spis A1/07, 
Todfallsaufnahme; "Othmar Reiser – Nachruf", Marburger Zeitung, 17. januar 1868, št. 8, str. 4.

13 PAM, Fond Okrožno sodišče v Mariboru, SI_PAM/0645, AŠ 868, Zapuščinski spis A1/07, 
Todfallsaufnahme.

14 Jakob Smole, "Otmar Reiser," Svet ptic: revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji 16, 
št. 2 (2010): 28. 

15 http://www.zobodat.at/biografien/VZBG_86-87_1937_0441-0457_Reiser_Otmar.pdf, vpogled: 21. 
8. 2017; Bruno Hartman, "Križev dvor (Kreuzdorf) v Mariboru," Studia Historica Slovenica 5, št. 1–2–3 
(2005): 277.
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v javno življenje,16 postal občinski svetovalec, član direkcije in pravni svetova-
lec prvega mariborskega kreditnega zavoda, ponosa občine, tj. njene hranilni-
ce. Prav tako je postal član notarske pisarne svojega vedno bolj starega strica in 
jo leta 1868 tudi prevzel. Za župana je bil, po hitrem odstopu Josefa Bancalarija, 
izvoljen leta 1870 (in obdržal funkcijo do 1882).17

V Mariboru je Mattäus začel dosledno izvajati liberalna in nemška nacional-
na načela zlasti v šolstvu, ki se je izpopolnilo z novo vinarsko in sadjarsko šolo 
in z razširjeno popolno realko. V času njegovega županovanja so se nacionalni 
odnosi med Nemci in Slovenci v mestu začeli zaostrovati.18 Predstavljal je kapi-
talistično močne trgovske in veleposestniške (večinoma nemško govoreče) 
rodbine, ki so znale ustrezno volilnemu redu uveljaviti odločilni vpliv na mari-
borsko mestno politiko in ga varovati tako rekoč do konca avstrijske dobe.19

Morda bo na tem mestu za bralca zanimiv tudi podatek, da je ob koncu Mat-
täusovega županovanja njegov zgoraj omenjeni bratranec Otmar II. nastajajo-
čemu mariborskemu mestnemu parku podaril dva kipa. Šlo je za kip Jožefa II., 
ki so ga leta 1882 postavili v starejši del parka (v bližini glasbenega paviljona).20 
V časopisnih prispevkih, ki opisujejo njegovo odkritje, so jasno razvidni naro-
dnostni spori, ki jih je spomenik vzbujal in utrjeval. V novejšem delu parka je bil 
v naslednjem letu postavljen še kip nadvojvode Janeza (okrog katerega je bilo 

16 http://www.biographien.ac.at/oebl_9/57.pdf, vpogled: 21. 8. 2017.
17 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 110.
18 Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru", 271.
19 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi497850/, vpogled: 21. 8. 2017.
20 Leopold Kralik, Marburg und Umgebung (Marburg, 1910), 21.

1 
 

POSKUS REKONSTRUKCIJE DRUŽINSKEGA DREVESA OTMARJA REISERJA 
 

 
 

                                              (župan) Otmar I. Reiser  ∞  Helene      Johann (?) 
                                          *21.8.1792, †15.1.1868     (roj. Hölscher) 
 
 
 

Otmar II. Reiser ∞ Therese                     Antonie             (župan) Matthäus Reiser 
*30.6.1830, †27.1.1907        (roj. Schröder)                               (por. Frühauf)                            *30.8.1830, †27.12.1895 
            

                              
(ornitolog) Otmar III. Reiser           Ernst Reiser             Hermann Reiser 
                  *21.12.1861, †31.3.1936 
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očitno nekaj manj narodnostnih sporov). Takoj po prvi svetovni vojni sta bila 
oba spomenika odstranjena. Medtem ko se je kip nadvojvode Janeza v pokra-
jinskem muzeju ohranil do danes, kip Jožefa II. ni imel te sreče. Portret so pre-
peljali v mestni muzej, leta 1929 pa so ga prodali za staro železo.21

Poleg posesti na obronkih Pohorja je imela Reiserjeva družina tudi več 
nepremičnin v današnjem mestu,22 in sicer Otmarjevo hišo na križišču dana-
šnje Partizanske in Cankarjeve ulice. Od leta 1833 je bil Otmar I. tudi lastnik 
stare meščanske hiše na današnji Vetrinjski ulici 1, ki je v lasti njegovih potom-
cev ostala vse do leta 1907. Otmar II. je leta 1881 kupil nekdanjo mariborsko 
poštno postajo na vogalu današnjih Jurčičeve ulice 8 in Vetrinjske ulice 11. Sam 
vogal je bil prvotno nezazidan, saj je bil tam vhod na poštno dvorišče, v pred-
nici današnje stavbe (iz okoli 1890) pa je bil med letoma 1850 in 1868 sedež 
okrajnega glavarstva. Leta 1909 so si poslopje na tretjinske lastniške dele razde-
lili njegovi sinovi Otmar III., Ernst in Hermann.23

Politično-gospodarske razmere v času Reiserjevega županovanja

Leto 1848 je za slovensko ozemlje pomenilo konec predmarčne dobe, ko je v 
Avstrijskem cesarstvu veliko moč imel osovraženi Klemens von Metternich. Sle-
dnji je po izbruhu revolucije marca 1848 odstopil. Volitve v prvi avstrijski držav-
ni zbor so bile sredi junija istega leta. Septembra 1848 je bil objavljen zakon o 
odpravi podložništva, medtem ko so se v državnem zboru vse bolj zapletale 
razprave o ustavi. Decembra je cesar Ferdinand oblast prepustil nečaku Francu 
Jožefu, novi kancler Felix zu Schwarzenberg pa se je na vso moč trudil okre-
piti njegovo oblast.24 Franc Jožef je marca 1849 razglasil oktroirano ustavo in 
razpustil državni zbor. Konec decembra 1851 je ustavo ukinil in razglasil, da so 
ministri odgovorni samo njemu. Schwarzenberg je aprila 1852 umrl, s tem pa 
je do leta 1859 prenehal veljati tudi kanclerski naslov. Od leta 1852 imel velik 
vpliv v vladi notranji minister Alexander von Bach. Slednji se je naslanjal na 
vojsko, uradništvo, duhovščino pa tudi na ovaduhe.25 Uvedel je strogo cenzuro 
in policijski nadzor nad sumljivimi državljani. Precej je tudi zožil možnosti dru-
štvenega delovanja in tiska. V državi je posledično zavladalo politično mrtvilo. 

21 http://www.mariborart.si/spomenik/-/article-display/spomenik-cesarju-jozefu-ii-, vpogled: 22. 8. 
2017; http://www.mariborart.si/spomenik/-/article-display/spomenik-nadvojvodi-janezu, vpogled: 
22. 8. 2017.

22 Sašo Radovanovič, Mariborske ulice (Maribor, 2005), 89 (dalje: Radovanovič, Mariborske ulice).
23 Več avtorjev, Maribor; mesto, hiše, ljudje, 68, 109–110.
24 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 58–61.
25 Janez Cvirn, "Gospodaske in politične razmere na Slovenskem v času neoabsolutizma," Studia 

Historica Slovenica 10, št. 2–3 (2010): 342 (dalje: Cvirn, "Gospodarske in politične razmere").
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Ko je Avstrijsko cesarstvo julija 1859 izgubilo vojno proti združenim francosko-
-italijanskim silam, je moral odstopiti. Cesar je oktobra 1860 izdal t. i. oktobrsko 
diplomo, februarja 1861 pa še februarski patent, s čimer se je ponovno začelo 
parlamentarno življenje v cesarstvu .26

Leta 1849 uveljavljena upravna razdelitev slovenskega ozemlja se vse do 
konca Habsburške monarhije tako rekoč ni več spreminjala. Dežele so bile 
ločene s starimi zgodovinskimi mejami, kresije so bile odpravljene, ustanovlje-
na so bila okrajna glavarstva. Najmanjše upravne enote so bile občine. Petdese-
ta leta 19. stoletja so bila za slovenski prostor pomembna prelomnica v gospo-
darskem in družbenem razvoju. Z zemljiško odvezo, dokončno osvoboditvijo 
kmeta ter svobodnejšo trgovinsko in obrtno politiko se je tudi tukaj začel čas 
modernega tržnega gospodarstva.27 Kar se tiče političnih prepričanj, je Mari-
bor v času Bachovega absolutizma in Reiserjevega županovanja veljal za pro-
blematičnega. V njem je očitno živelo precej republikansko mislečih ljudi, po 
čemer se je razlikoval od drugih spodnještajerskih mest. Nižji sloji v Mariboru 
so v očeh policije veljali za potencialne prevratnike. Predvsem osovražena – s 
strani prebivalstva – je bila vojska, najmanj katoliška Cerkev.28 Glavni generator 
gospodarske rasti države je bila t. i. Južna železnica med Dunajem in Trstom, 
dokončana leta 1857.

Občina Maribor (Marburg Stadt) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Štela je 4168 prebivalcev. Otmarja Reiserja je 
mariborski meščanski odbor marca 1850 izvolil za provizoričnega župana (oz. 
občinskega predstojnika) namesto Antona Gamilschegga, ki je zaradi prezapo-
slenosti odstopil. Septembra je mesto pozvalo svoja predmestja k združitvi, kar 
se je tudi zgodilo.29 Leta 1851 je razširjeno mesto tako štelo 6706 prebivalcev. 
Leta 1857 je bilo prebivalcev 7572, leta 1867 pa že 12670. V tem času so bile 
odprte tudi ulice, ki vodijo s severa proti današnji Partizanski cesti. Predlog o 
mariborskem občinskem redu leta 1850 ni bil uveljavljen. Mesto je svoj občin-
ski red dobilo šele leta 1860 in ta je potem ostal v veljavi vse do konca dvojne 
monarhije. Občinske volitve leta 1861 so bile za leta 1850 sestavljeno občino 
prve volitve sploh. Za župana je bil takrat izvoljen Reiserjev naslednik, Andreas 
Tappeiner. V njegovem času (torej v začetku leta 1866) je mesto dobilo svoj 
občinski statut. S tem je bilo izvzeto iz pristojnosti mariborskega okrajnega ura-

26 Več avtorjev, Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega pri-
znanja Republike Slovenije: 1848–1992 (Ljubljana 2006), 21–27.

27 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 65–67. 
28 Cvirn, "Gospodarske in politične razmere", 350–351.
29 Šlo je za Koroško predmestje na zahodu, Graško predmestje na vzhodu ter Magdalensko predmestje 

na jugu. (Zdenka Semlič Rajh, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor: 1853–1856 
(Maribor, 2015), 8 (dalje: Semlič Rajh, Zapisniki 1853–1856).)
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da.30 Reiser se je bil ves čas svojega županovanja sicer prisiljen ukvarjati s sepa-
ratističnimi težnjami mariborskih predmestij, ki so zavirala enotnost mesta in 
pridobitev posebnega položaja, ki bi ga na osnovi statuta Maribor lahko dobil.31

Pred prihodom Južne železnice v Maribor (leta 1846) je mesto živelo pred-
vsem od obrti, vinogradništva in tranzitne trgovine s Koroško. Glavno prome-
tno žilo je tvorila Drava, po kateri so se iz Koroške prevažali tekstilni, rudarski in 
drugi izdelki. Mnogo splavov, ki so pristajali na Lentu, je tovorilo tudi les, vodni 
promet pa se je koncentriral v glavnem na štiri poletne mesece, ki so bili ugodni 
za plovbo. Letno je prišlo v mesto kakšnih 750 šajk in 1200 splavov.32 Maribor 
je na Koroško izvažal predvsem vino in žito.33 Od leta 1846 je postala železnica 
glavna prometna žila in je nudila mestu vse pogoje za lep razvoj.34

Poleg več uspešnih poskusov ustanavljanja raznih fabrik se je v Mariboru 
leta 1856 osnovalo trgovsko društvo štajerskih proizvajalcev vina. Med njeni-
mi člani so bili mnogi ugledni Mariborčani, med drugimi tudi grofa Klement 
in Henrik Brandis, grof Viljem Attems, grof in grofica Platz, gospod pl. Feyrer, 
lastnik gospostva Pohorski dvor ter gospoda pl. Kriehuber in Tessenberg. Ome-
njeno društvo, katerega predsednik je bil grof Ferdinand Brandis, je bilo usta-
novljeno z namenom, da bi zbralo veliko zalogo štajerskih vin ter jih čim bolje 
prodajalo.35

Temeljni kamen za mariborski železniški most je bil postavljen že marca 
1845. Dokončan je bil maja oz. junija naslednje leto. Cestni tranzitni promet 
med Ljubljano, Celjem in Mariborom je začel po letu 1849 popuščati oz. se je 
preusmeril proti železniški postaji. Kot že omenjeno, je začelo število maribor-
skega prebivalstva v petdesetih letih strmo naraščati. Mesto se je širilo, saj je 
železniški promet ustvaril nove poklice in za stalno zaposlil mnogo osebja.36 
Med njimi so bili progovni čuvaji, progovni delavci, zavirači, skladiščniki, kre-
tničarji itd. Povsod so dajali prednost bivšim vojakom, ki so znali nemško. Tako 
se je le neznaten del delavstva, ki je progo tudi gradil, vračal na kmetije. Vre-
dnost posesti ob železniški postaji je narastla, še posebej ker sam Maribor ni 

30 Zdenka Semlič Rajh, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor: 1857–1859 (Maribor, 
2015), 9.

31 Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije (Maribor, 1989), 139–158 (dalje: Baš, 
Prispevki); Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru", 249–258; 

32 Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem (Ljubljana, 1968), 16–17 (dalje: Mohorič, Zgodovina 
železnic).

33 Baš, Prispevki, 138.
34 Mojca Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora; arhitektura in urbanizem Maribora med letoma 

1846 in 1918 (Maribor, 2016), 31 (dalje: Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora).
35 Antoša Leskovec, "Gospodarstvo v Mariboru od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne," v: 

Od Maribora do Trsta, ur. Darko Friš in Franc Rozman (Maribor, 1998), 271 (dalje: Leskovec, 
"Gospodarstvo v Mariboru").

36 Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora, 41–43.
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bil preveč močno oddaljen od svoje postaje.37 Zaradi odlične prometne lege 
je družba Južna železnica v Mariboru začela graditi tudi delavnico za popra-
vilo, obnovo in vzdrževanje svojega voznega parka.38 Delavnica je bila posta-
vljena ob koroški progi (o njej v naslednjem odstavku), saj bi delo s potniki in 
strankami pri glavnem kolodvoru motilo obratovanje. Z gradnjo so začeli leta 
1861, delavnica (v kateri je bilo prostora za 250 vagonov) pa je začela obrato-
vati marca 1863. Z več kot 1000 zaposlenimi je bila prvi velik industrijski obrat 
v mestu. Tudi delavnica je sprožila močen tok priseljencev, med njimi mnogo 
nemško govorečih iz drugih delov takratne monarhije. V njeni neposredni bli-
žini je bila leta 1863 dograjena še delavska kolonija.39

Koroški deželni stanovi so si že v štiridesetih letih prizadevali za izgradnjo 
železniške proge med Mariborom in Celovcem oz. Beljakom. Po raznih biro-
kratskih spremembah in zapletih se je gradnja proge Maribor–Beljak začela 
poleti 1857. Zanjo je bil v Mariboru zgrajen poseben kolodvor na desnem bregu 
Drave, od tod pa je vijugala proti Rušam, Fali, Vuzenici, Dravogradu in naprej 
proti Celovcu in Beljaku. Med Mariborom in Celovcem je imela okrog 300 
mostov in prepustov zaradi številnih hudournikov, kar je graditev zelo zavleklo. 
Tako je bila proga do Vuzenice odprta novembra 1862, do Celovca marca 1863, 
do Beljaka pa januarja 1864.40

Pomembne nove ustanove, društva in zgradbe v Reiserjevem času

V času županovanja Otmarja Reiserja je Maribor poleg ostalega dobil novo gle-
dališko stavbo in nižjo realko. Mestna bolnišnica se je preselila v novo zgradbo 
v Magdalenskem predmestju, odprli pa so tudi novo kadetnico v južnem delu 
današnjega mesta.41 Pred tem (do prve polovice 19. stoletja) se je mesto razvija-
lo znotraj historičnega jedra, obdanega z obrambnimi zidovi. V predmestjih in 
okoliških vaseh je bilo ob vpadnicah nekaj nepovezanih pozidav. V drugi polo-
vici stoletja se je arhitektura spremenila. Mesto se je razširilo, dobilo je sodob-
nejšo podobo, zgrajenih je bilo veliko novih stanovanjskih stavb, industrijskih 
objektov, šol in vojaških poslopij. Vse te za časa Reiserjevega županovanja še 
niso bile dokončane – mnoge se še sploh niso začele graditi. Način gradnje v 
Mariboru je vse do prve svetovne vojne ostal tradicionalen. Stavbe so bile – ne 

37 Mohorič, Zgodovina železnic, 38.
38 Mesto je bilo skoraj enako oddaljeno od končnih postaj prog, ki so se v njem stikale, namreč od 

Dunaja, Trsta in Pešte. (Leskovec, "Gospodarstvo v Mariboru", 110.)
39 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 97.
40 Mohorič, Zgodovina železnic, 58–63, 81–88.
41 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 108.
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glede na funkcijo – načrtovane na enak način, slog je bil večinoma neorene-
sančni. Osnovni gradbeni material sta še vedno bili opeka in les.42

Predhodnica današnje glavne železniške postaje v Mariboru (ob današnji 
Partizanski cesti) je bila zgrajena že med letoma 1844 in 1846, torej pred Rei-
serjevim časom. Ob koncu druge svetovne vojne je bila bombardirana s strani 
Američanov. Novo modernistično postajo so zgradili leta 1955. Stara stavba je 
bila sicer zgrajena v uniformiranem neorenesančnem slogu javnih arhitektur, 
kakršne so sicer gradili ob progi Dunaj–Trst, njej podobno arhitekturo pa so 
ohranile večinoma vse železniške postaje na Slovenskem (Ljubljana, Celje, 
Postojna).43 Zgoraj omenjena velikanska kadetnica (oz. t. i. Kadetteninstitut) je 
nastala na tedaj še izven strnjeno pozidanega mesta. Mladi Franc Jožef I. se je 
odločil izboljšati izobraževanje svojih častnikov, v ta namen so bili v cesarstvu 
ustanovljeni štirje kadetski inštituti.44 Cesar je leta 1852 določil gradnjo enega 
izmed teh inštitutov prav v Mariboru. Šolanje v taki instituciji je trajalo štiri leta, 
zatem pa so se kadeti lahko šolali na vojaški akademiji. Sprejemali so desetletne 
fante, ki so bili pogosto iz uradniških ali vojaških družin.45

Kadetnico so med letoma 1853 in 1856 gradili na zemljišču, ki ga je mesto 
odstopilo državi. V zgradbi je bilo 153 uporabnih prostorov, od tega 12 dvoran. 
Zgradbo je obdajal park, pot proti mestu pa drevored. Slovesno odprtje je bilo 
konec aprila 1856. Prvi poveljnik kadetnice je bil Carl von Rothauscher. Delo-
vala je do leta 1870, ko so razpustili vse tovrstne ustanove. Stavba je postala 
navadna pehotna vojašnica z imenom Kiaser Franz Josef-Kasarne. Kasneje je 
v njej spet delovala pehotna kadetnica, kakršnih je bilo v tedanji Avstro-Ogrski 
14. Za pehotni polk je mesto zgradilo novo vojašnico. Leta 1913 se je pehotna 
kadetnica začela spreminjati v vojaško višjo realko. Gojenci so bili večinoma 
Nemci, od Slovanov so prevladovali Hrvati. Leta 1918 so nemške pedagoge 
zamenjali slovenski, zavod pa se je spremenil v nižjo realko.46

Spričo razvoja moderne meščanske družbe je mesto sredi 19. stoletja žele-
lo šolo, ki bi se usmerila k naravoslovnim predmetom in živim jezikom.47 Šolska 
reforma je leta 1849 privedla do nastanka realk, ki so bile sprva enorazredne, 
nato dvo- in trorazredne, kasneje v šestdesetih letih končno štirirazredne nižje, 
v sedemdesetih so nastale tudi višje šestrazredne, kasneje, ob koncu 19. stoletja, 
pa že sedemrazredne. Nižje realke so lahko ostale kot samostojne šole, višje pa 
so lahko nastale le, če so obstajale nižje stopnje. Leta 1850 je nastal prvi razred 

42 Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora, 57–59.
43 Prav tam, 59–60.
44 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 101.
45 Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora, 61.
46 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 101–102.
47 Prav tam, 121–125.
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mariborske nižje realke. Štiri leta kasneje je nastal še drugi razred. Vse do leta 1870 
je šola ostala le dvorazredna. Ob nastanku je delovala v poslopju nasproti vhoda 
v Gledališko ulico, ob stolni cerkvi. Od leta 1868 se je nahajala v poslopju seda-
nje Astorije, od leta 1870 pa v prostorih nekdanjega kresijskega urada na vogalu 
Koroške in Strossmayerjeve ceste, ob sedanji tržnici. Po večletnih pogajanjih med 
avstrijskim državnim prosvetnim ministrstvom, mariborsko občino in štajersko 
deželno vlado je septembra 1870 izšel odlok prosvetnega ministra o ustanovitvi 
mariborske višje samostojne realke. Še istega leta je mestni svet sklenil zgraditi 
novo poslopje za realko in deško ljudsko šolo. Nova zgradba je bila zgrajena med 
letoma 1871 in 1873. Gre za današnjo Prvo gimnazijo na Maistrovem trgu.48

Na mestu današnje poštne stavbe na Slomškovem trgu (zgrajene leta 1894) 
je pred tem stala cerkev sv. Duha, ki je bila predelana v gledališko stavbo. Tam je 
mariborsko gledališče (ustanovljeno leta 1785) prirejalo predstave med letoma 
1811 in 1852. Stavba je spričo vedno hitrejšega razvoja mesta slednjič postala 
pretesna in leta 1847 je svet mariborskih meščanov sklenil, da je za potrebe gle-
dališča treba zgraditi novo stavbo.49 Kupili so nepozidano zemljišče z velikim 
vrtom severozahodno od kompleksa župnijske cerkve, gradnja pa se je začela 
naslednje leto. Nova stavba je bila slovesno odprta januarja 1852. Skupnost usta-
novnikov je štela pet skupinskih članov in 255 posameznikov, med njimi tudi 
nekaj Slovencev. Imela je prostora za 1000 gledalcev, v njej pa je bilo 25 lož. V 
kasnejših letih so jo večkrat modernizirali. Gradnjo kazina so zaradi pomanjka-
nja denarja odložili, še pred gradnjo gledališča pa so leta 1848 prvič uredili dele 
Slovenske in Gledališke ulice.50 Kazino je gledališka stavba dobila šele leta 1865. 
Za obe je skrbelo t. i. Gledališko in kazinsko društvo (Theater und Casinoverein), 
ki je z gledališkimi ravnatelji sklepalo pogodbe za nekaj sezon.51 Ti so bili v precej 
težavnem položaju, saj majhno mesto ni zmoglo zadosti občinstva, tako da je 
marsikateri ravnatelj doživel finančni zlom. Slovensko gledališče v Mariboru, ki 
ves čas pod Avstrijo ni imelo vstopa v mestno gledališko stavbo, je dobilo zagon 
komaj leta 1899. Takrat so Slovenci pozidali Narodni dom na današnji ulici kneza 
Koclja in v njem dobili veliko dvorano s pravim gledališkim odrom.52

Že davnega leta 1799 je mestni magistrat izdal okrožnico o ustanovitvi 
mestne bolnišnice v prenovljenem poslopju mestnega špitala na mestu, kjer 
danes stoji že zgoraj omenjena poštna stavba. Za njeno delovanje so skrbeli 
dobrotniki. Sprva je bilo v mestni bolnišnici prostora za 24 bolnikov. Mariborska 
bolnišnica je delovala v starem poslopju vse do leta 1855. V obdobju do selitve 

48 http://pgmb.si/zgodovina-prve-gimnazije-maribor/, vpogled: 1. 9. 2017.
49 Bruno Hartman, Kultura v Mariboru (Maribor, 2001), 257–258 (dalje: Hartman, Kultura v Mariboru).
50 Štuhec, Z železnico do modernejšega Maribora, 70.
51 Več avtorjev, Nemci in Maribor, 166–167.
52 Hartman, Kultura v Mariboru, 258.
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na sedanjo lokacijo na Taboru je pridobila dodatnih 26 postelj. Mestne oblasti so 
slednjič kupile t. i. Prosenjakovo vilo v Magdalenskem predmestju, kjer je zače-
la delovati bolnišnica s 110 posteljami, saj se je v tistem času močno povečalo 
število mestnih prebivalcev.53 Zaradi prostorske stiske je deželna vlada namreč 
že sredi septembra 1844 (na predlog mestnih oblasti) odobrila razširitev bolni-
šnice. V začetku so razmišljali o nadzidavi že obstoječe stavbe, vendar so se sle-
dnjič odločili, da je preveč dotrajana. Župan Reiser se je zatem odločil za nakup 
Prosenjakove vile, ki je bila nato preurejena za potrebe bolnice. Do selitve v nove 
prostore je prišlo (avgusta ali oktobra) 1855. Stari meščanski špital je obnemogle 
sprejemal še vse do leta 1891. Novo poslopje na Tržaški cesti je stalo sredi obširne 
trate s sadovnjakom. Že leta 1856 je bila bolnišnica sposobna sprejeti 470 bol-
nikov, leto zatem pa je pridobila status javnega zavoda pod upravo deželnega 
odbora. Kmalu po letu 1870 je bil ustanovljen bolnišnični sklad, s pomočjo kate-
rega se je bolnišnica leta 1884 osamosvojila izpod okrilja mestne občine.54

Zaostrenih narodnostnih nasprotij med Slovenci in Nemci v petdesetih 
letih sicer še ni bilo. Kljub temu je narodno-jezikovno stanje v Mariboru terjalo 
od slovensko mislečega, a nemško uradujočega in govorečega slovenskega izo-
braženca, da se v slovenščini izpopolni in jo potem tudi v javnosti uporablja. Na 
pobudo Janka Sernca in Jakoba Ploja so slovensko razpoloženi Mariborčani v 
ta namen leta 1861 ustanovili t. i. Slovansko čitalnico, drugo v Sloveniji (prva je 
istega leta nastala v Trstu, kmalu zatem pa še v Ljubljani in Celju),55 da bi na ta 
način negovali slovenščino in ji pridobivali veljavo v javnem življenju. Čitalnica 
je stopila ob bok že obstoječim meščanskim društvom, torej Moškemu pevske-
mu, Kazinskemu in Bralnemu društvu. Bila je podobno organizirana, le da je bil 
njen občevalni in igralski jezik slovenski. Tedenske oz. štirinajstdnevne zabavne 
in izobraževalne prireditve so tako razvijale znanje slovenščine in jo usposa-
bljale za občevalni jezik izobraženega mariborskega meščana. Slovenščina se 
je začela uveljavljati med tedaj le nemško govorečimi meščani. Pod vplivom 
čitalnice je bila slovenščina vedno bliže enakopravnosti z nemščino v uradih, 
na sodišču, v cerkvi ter javnem življenju nasploh. Že ob ustanovitvi je čitalnica 
sicer izzvala negodovanje mestnih oblasti, saj je bilo uveljavljanje slovenščine v 
nasprotju s štajerskim meščanskim jezikovnim izročilom, ki je po načelih nem-
ško-avstrijskega ustavnega liberalizma favoriziralo nemščino. Narodnostno-
-jezikovna nasprotja so se, kot rečeno, v času po koncu županovanja Otmarja 
Reiserja poglobila.56

53 https://www.ukc-mb.si/bolnisnica/zgodovina/, 2.9.2017.
54 Gregor Pivec, "Bolnišnica v Mariboru od ustanovitve do 2. svetovne vojne," v: Splošna bolnišnica 

Maribor 1799–1999, ur. Cirila Toplak (Maribor, 2001), 31–33.
55 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, 72–77.
56 Baš, Prispevki, 163–164.
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Lavantinska škofija dobi sedež v Mariboru

Po jožefinski razmejitvi škofij v osemdesetih letih 18. stoletja se je pokazalo, 
da je nova podoba lavantinske škofije s centrom v St. Andražu (na današnjem 
avstrijskem Koroškem) precej neugodna. Z ljubljansko ni bilo tako, saj je uspela 
lepo zaokrožiti svoje ozemlje v mejah takratne Kranjske. Lavantinska je bila na 
slabšem. Njeno ozemlje je sestavljal dolg pas ozemlja od Wolfsberga na Koro-
škem pa vse do Brežic. Na današnjem slovenskem Štajerskem je njena zaho-
dna meja tekla med Slovensko Bistrico in Hočami. Maribor je že spadal pod 
sekovsko škofijo. Lavantinski škofje so imeli spričo teh razmer veliko prome-
tnih težav, prav tako pa so probleme prestavljale jezikovne razlike med pre-
težno nemškim koroškim delom in docela slovenskim delom na Štajerskem.57 
Leta 1859 je po posredovanju salzburškega nadškofa Maximiliana Josepha von 
Tarnóczyja prišlo do nove razmejitve škofijskih mej med lavantinsko, krško (s 
sedežem v Celovcu) in sekovsko škofijo (s sedežem v Gradcu). Lavantinska je 
krški odstopila velikovško okrožje, sekovska pa lavantinski mariborsko okrož-
je. Lavantinski škof Anton M. Slomšek je škofijski sedež iz St. Andraža prenesel v 
Maribor in bil tam septembra 1859 slovesno umeščen.58

Prenos škofijskega sedeža v Maribor je bil sicer proces, ki je trajal nekaj časa 
in v katerega je bil aktivno vpleten tudi mariborski župan Reiser. Prestavitvi ško-
fijskega sedeža nikakor ni nasprotoval, temveč se je zanjo celo aktivno zavze-
mal. Njegovo mesto je tako dobilo novo bogoslovno učilišče, poleg tega pa je 
bilo kot sedež okrožnega glavarstva očitno upravno središče slovenskega Šta-
jerskega.59 Kljub dejstvu da je bil etnični Nemec, je bil Otmar Reiser torej naklo-
njen prestavitvi sedeža prav v njegovo mesto in to kljub temu, da je bil Slomšek 
velik podpornik slovenskega jezika in kulture. 20 let kasneje, ko je mestu župa-
noval Matthäus, bi se to težko zgodilo. Tudi med nemško govorečimi Maribor-
čani Otmar v svojem času očitno ni požel prevelikega neodobravanja,60 saj so 
ga v časopisu Marburger Zeitung še po njegovi smrti obravnavali kot odličnega 
moža in »poštenjaka v pravem pomenu besede«.61

Slomšek je lavantinski škof postal sredi leta 1846, kar je odprlo vprašanje 

57 Anton Ožinger, "Cerkvena zgodovina Maribora od konca 18. stoletja," v: Maribor skozi stoletja, ur. Jože 
Curk, Bruno Hartman, Jože Koropec (Maribor, 1991), 483.

58 France M. Dolinar, "Cerkvenoupravna ureditev med l. 1828 in 1918," v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. 
Drago Bajt in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), 154.

59 Baš, Prispevki, 158–159.
60 Stane Granda, "Anton Martin Slomšek med zvestobo narodu in Cerkvi," Studia Historica Slovenica 10, 

št. 2–3 (2010): 318–319.
61 Othmar Reiser – Ein Lebensbild, Marburger Zeitung, 12. april 1868, št. 45, str. 2 ("Es galt diese Ehre dem 

hochverdienten, vieljahrigen Bürgermeister der Stadt, dem Biedermanne im vollen Sinne des Wortes: 
Othmar Reiser, dem wir mit diesen Zeilen ein Wort der Erinnerung weihen.").
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prenosa škofijskega sedeža. Zagon je ideja selitve dobila po letu 1848, tako v 
Mariboru kot v Celju pa so se takoj pojavili glasovi, ki so škofa vabili, naj svoj 
sedež prestavi prav k njim. Slomšek naj bi bil na začetku bolj naklonjen Celju, 
saj so ga spomini vlekli tja, vendar si je kasneje premislil. Maribor je že februarja 
1854 po svojih mestnih svetovalcih na čelu z županom Reiserjem poslal svojo 
kandidaturo kot škofijski sedež na ministrstvo za uk in bogočastje na Dunaj. 
Poleg želje, da bi v svoje mesto sprejeli škofa, so omenjali še hiše, ki bi prišle v 
poštev. Ta poslopja bi bilo po njihovem mogoče odkupiti in preurediti za nove 
namene. Za to so bili sami pripravljeni zbrati denarna sredstva. Celjska prošnja 
na ministrstvo je prispela štiri mesece kasneje. Celjani so v njej obširno poudar-
jali, da stoji njihovo mesto v slovenski krajini, ima lepo lego, čist zrak, je zibelka 
krščanstva in antični škofijski sedež. Obljubili so zbrati vsa potrebna sredstva za 
nov škofijski sedež.62

Tako v Mariboru kot v Celju sta izšla razglasa, naj se prebivalstvo odzove in 
po svojih močeh prispeva denarna sredstva. Mariborski magistrat se je avgu-
sta na prebivalstvo obrnil s točno določenim načrtom za nakupe in adapta-
cijo stavb. Podobna akcija se je zgodila tudi v Celju, kjer pa se je zatikalo glede 
stavb. Že oktobra je mariborski mestni svet sporočal ministrstvu na Dunaj, da 
je mesto kupilo hišo grofov Jugny na Slomškovem trgu.63 Poleg tega je mesto 
skupaj z duhovščino zbralo 20000 goldinarjev, bodo pa prispevali še več. Med 
meščani, ki so prispevali denar, je bil tudi sam župan Otmar Reiser, ki je daroval 
100 goldinarjev.64 Enonadstropni hiši grofov Jugny so slednjič pozidali še drugo 
nadstropje in dvonadstropno krilo na dvorišču s hišno kapelo brezmadežne 
Matere božje. Sredi oktobra se je graško namestništvo odzvalo z navodilom, naj 
se Slomšek dokončno odloči glede novega sedeža za svojo škofijo. Slomšek se 
je odločil v nekaj dneh.65

Leta 1855 so bila pridobljena razna soglasja za prodaje, gradnje in adaptaci-
je. Zatem sta svojo privolitev dala še cesar in Sveti sedež. V letih 1857 in 1858 so 
bodočo stolnico in druge stavbe intenzivno obnavljali.66 Škofijo so začeli seliti 
spomladi 1859. Avgusta je krški škof od lavantinskega prevzel ozemlje na Koro-
škem, 4. septembra pa je Slomšek prevzel stolnico v Mariboru. Nova preuredi-
tev ni povsem v celoti izpolnila njegovih želja, saj je zunaj lavantinske škofije 

62 Anton Ožinger, "Prenos škofijskega sedeža v Maribor," v: 130 let visokega šolstva v Mariboru, ur. 
Avguštin Lah (Maribor, 1991), 65–69 (dalje: Ožinger, Prenos škofijskega sedeža).

63 V tistem trenutku se je trg še imenoval Cerkveni trg (Kirch Platz). Leta 1859 je bil preimenovan v 
Stolni trg (Dom Platz) in leta 1919 v Slomškov trg. (Radovanovič, Mariborske ulice, 217–218.)

64 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Zapuščine škofov, Slomšek, Anton Martin, XXI-A-32; Ožinger, 
Prenos škofijskega sedeža, 71 (opomba 9).

65 Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928) (Maribor 1928), 379–380; Semlič Rajh, 
Zapisniki 1853–1856, 50.

66 NŠAM, Zapuščine škofov, Slomšek, Anton Martin, XXI-A-103.
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ostalo kar nekaj župnij in vasi na severu, ki pa jih sekovski škof Ottokar Maria 
von Attems ni hotel izročiti. V lavantinski škofiji je prav tako ostalo na tisoče 
Nemcev, še posebej v večjih mestih. Ponovno ne moremo mimo dejstva, da so 
mariborski Nemci (predvsem župan Reiser) veliko pripomogli k selitvi škofije 
v Maribor tako s svojim vplivom kot tudi gmotno, čeprav jim Slomškova naro-
dna usmerjenost ni mogla ostati skrita.67 Prestavitev sedeža škofije v Maribor 
je v letih po 1859 izboljšala prej strašno trhle vezi med škofom in duhovščino. 
Tudi dejstvo, da je po Slomškovi smrti lavantinski škof postal človek slovenske-
ga rodu, je pozitivno vplivalo na slovensko narodno zavest v mestu. V Maribor 
so začeli prihajati odlični in vrhunski slovenski intelektualci, ki brez škofije tja 
najbrž ne bi zašli.68

Zaradi njegovih zaslug za prestavitev sedeža škofije v Maribor je papež Pij 
IX. Otmarja Reiserja odlikoval z redom sv. Gregorja.69 Prav tako je bil Reiser 
dobitnik t. i. križca za zasluge s krono. Iz njegove osmrtnice sicer ni razvidno, v 
zvezi s čim je križec prejel.70 Glede na pisanje Rudolfa Pertasseka lahko sklepa-
mo, da je šlo za križec (Ritterkreuz) reda Franca Jožefa (Franz-Joseph-Orden) 
in da ga Reiser ni dobil v zvezi s prenosom škofijskega sedeža, temveč v zvezi s 
postavitvijo zgoraj že omenjene mariborske kadetnice.71 Obdobje Reiserjevega 
županovanja se je sicer končalo leta 1861. Marca istega leta je bil na občinskih 
volitvah za njegovega naslednika izvoljen že omenjeni pivovar in poslovnež 
Andreas Tappeiner, že pred tem izvoljen tudi za deželnozborskega poslanca. 
Tappeiner je ostal župan do leta 1867 in umrl februarja 1868, mesec in pol za 
Reiserjem.72

Smrt, pokop in zapuščina

Reiser je umrl 15. januarja 1868, očitno po nenadni bolezni. Bil je star 75 let in 
slabih pet mesecev. Kot že rečeno, je bil v času svoje smrti v velikih časteh tako 

67 Ožinger, Prenos škofijskega sedeža, 70.
68 Andrej Hozjan, "Maribor v prvih desetletjih po pridobitvi škofije," Studia Historica Slovenica 10, št. 2–3 

(2010): 392–393.
69 NŠAM, Zapuščine škofov, Slomšek, Anton Martin, XXI-A-105; Ogled po Slovenskem in dopisi., Zgodnja 

Danica, 24. januar 1868, št. 4, str. 31; "Othmar Reiser – Ein Lebensbild", Marburger Zeitung, 12. april 
1868, št. 45, str. 3.

70 "Todfallsaufnahme; Othmar Reiser – Nachruf", Marburger Zeitung, 17. januar 1868, št. 8, str. 4 ("…
Besitzer des Verdienstkreuzes mit der Krone…").

71 Pertassek, Marburg, 86.
72 Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik (Maribor 1997), 372; Semlič Rajh, Zapisniki 1853–1856, 10.
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pri Nemcih kot pri Slovencih. Za Nemce je bil najprej pravičnik,73 medtem ko 

73 "Othmar Reiser – Ein Lebensbild", Marburger Zeitung, 12. april 1868, št. 45, str. 3 ("Das 76. Lebensjahr 
traf in Reifer noch einen liebenswürdigen, geistreichen und scheinbar kräftigen Greis, der als gaftli-
cher Hausherr auf seinem Tuskulum in Pickern ebenso Allen eine freundliche Erinnerung bleiben 
wird, wie als Familienvater, als Geschäftsmann, als Landwirth, Bürgermeister, Rechtsfreund im edel-
sten Sinne – aber die Zeit forderte unerbittlich ihre Rechte und so stellte sich plötzlich eine Krankheit 
ein, die nach kurzem Verlaufe am 15. Jänner Nachts den Edlen dahinraffte, ehe seine vielen Freunde 
nur Kunde von seiner Erkrankung erhalten hatten.").

Današnja grobnica 
Otmarja Reiserja 
(Foto: Martin Bele)
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so si ga Slovenci zapomnili predvsem zaradi pomoči Slomšku. Spoštovali so ga 
tudi kot zelo pobožnega katoliškega moža.74 Reiser je bil celo med tistimi, ki so 
darovali denar za postavitev spomenika Slomšku (leta 1865 je daroval osem 
goldinarjev). Slovenci so denar za ta spomenik sicer zbirali več kot deset let in 
leta 1878 let je bil končno postavljen. O tem, da bi stal na javnem trgu ali npr. 
pred cerkvijo sv. Alojzija, nemško liberalna mestna občina ni hotela niti slišati 
(takratni župan je bil ravno Matthäus!). Tako so kip postavili v prezbiterij mari-
borske stolnice.75 Še v začetku tridesetih let 20. stoletja je Otmar III. tudi pisal, 
da je njegov ded leta 1856 (skupaj z zemljiščem t. i. Kebrove kmetije) kupil cer-
kev sv. Bolfenka na Pohorju, ki je bila tedaj v ruševinah. Z Matthäusovo podpo-
ro so se nato lotili obnove cerkve, na stolp pa posadili pozlačen glavič s križem, 
ki ga je pred tem pri Pekrah blagoslovil Slomšek. Tudi v Marburger Zeitungu so 
pripisovali Reiserju zasluge za to.76 

Glede na poročanje Marburger Zeitunga je bil dva dni po Reiserjevi smrti 
(torej 17. januarja) skozi mesto pogrebni sprevod za umrlim županom, ki so se 
ga udeležili Mariborčani vseh slojev prav tako pa tudi ljudje iz mestne okolice.77 
Maše zadušnice so se zanj pele naslednji dan v mariborski stolnici, v graškem 
predmestju in v Limbušu. Pokopan je bil na starem mestnem pokopališču, na 
kraju, kjer danes stoji Ljudski vrt. Konec decembra 1939 je mariborski mestni 
svet sicer sprejel sklep, da naj se z ekshumacijo trupla in njegovim prenosom 
pohiti. V zvezi s tem je bil sestavljen poseben odbor (načeloval mu je župan 
Alojzij Juvan) z nalogo organizirati ekshumacijo tistih zaslužnih mož, ki jih ne 
bodo ekshumirali svojci in nato pokop njihovih posmrtnih ostankov v arka-
dah frančiškanskega pokopališča na Pobrežju. Leta 1940 je občina s pomočjo 
denarnih zavodov z opuščenega pokopališča tako prenesla v skupno grobnico 
na Pobrežju tudi posmrtne ostanke Otmarja Reiserja, ki je na omenjenem kraju 
pokopan še danes.78 

Leta 1896 so novo ulico v Graškem predmestju od Reiserjeve hiše na dana-

74 "Ogled po Slovenskem in dopisi", Zgodnja Danica, 24. januar 1868, št. 4, str. 31 ("Naj slednjič še ome-
nim, da je 15. t. m tukaj umerl mnogo spoštovani gosp. Otmar Reiser, bivši mestni župan. Bil je pokojni 
zvest sin sv. matere katoliške cerkve, čverst značaj, kakoršnih je malo dan današnji. Veliko si je priza-
deval, da je škofovski stol bil v Maribor prestavljen…Bil je tudi pokojnemu vladiku Slomšeku priserčen 
prijatelj…")

75 "Dohodki za Slomšekov spominek", Kmetijske in rokodelske novice, 6. december 1865, št. 49, str. 402; 
Sonja Žitko, "Spomeniki 19. stoletja na Slovenskem," Kronika; časopis za slovensko krajevno zgodovi-
no 40, št. 1 (1992): 26.

76 "Othmar Reiser – Ein Lebensbild", Marburger Zeitung, 12. april 1868, št. 45, str. 3 ("...die Herstellung 
des Thurmes in St. Wolfgang am Bacher…waren größtentheils nur Erfolge feiner uneigennützigen 
Wirksamkeit."); Dr. Otmar Reiser, Sv. Bolfenk na Pohorju (Maribor 1933), 12.

77 "Othmar Reiser – Ein Lebensbild", Marburger Zeitung, 12. april 1868, št. 45, str. 2 ("Am 17. Jänner 
1868 bewegte fich ein stattlicher Leichenzug durch die Gassen von Marburg, bei dem nicht nur alle 
Klassen der städtischen Bevölkerung, sondern auch jener der Umgebung vertreten waren.").

78 Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas (Maribor 2013), 258–259.
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šnji Partizanski cesti do današnje Razlagove ulice poimenovali Reiserjeva ulica 
(Reiser Gasse). Ulico so leta 1888 podaljšali do današnjega Tomšičevega drevo-
reda. Leta 1919 je dobila ime Cankarjeva ulica, ki ga je (razen v času nacistične 
okupacije – ko je nosila prvotno ime) obdržala vse do danes.79

79 Današnja Partizanska cesta se je v Reiserjevem času imenovala Graška cesta (Grazer Strasse), leta 
1873 pa so jo uradno pomenovali v Tegetthoffovo cest oz. Tegetthoff Strasse. Prvotno ime Razlagove 
ulice je bilo Elizabetina ulica (Elizabeth Strasse), današnje ime pa je dobila leta 1919. (Radovanovič, 
Mariborske ulice, 177–178, 205–206, 240.)

Spomenik Otmarju 
Reiserju zraven 
današnjega Doma 
kulture v Pekrah 
(Foto: Martin Bele)
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Martin Bele, Tone Ravnikar

OTMAR REISER, MAYOR OF MARIBOR 1850–1861

SUMMARY

This piece is written on the basis of archival and newspaper sources and Slove-
nian and Austrian literature. It concerns itself with the life and work of the rela-
tively unknown mayor of Maribor Otmar Reiser. It is the intention of this text 
to present the activity of the Mayor, that should already be somewhat known to 
the reader. The residents of Maribor already know the buildings that were built 
while he was mayor or the events that transpired, but they know less about the 
man who made it possible.

Otmar Reiser (who we should not confuse with his nephew Matthäus who 
was later also mayor of Maribor) was mayor between 1850 and 1861. He origi-
nated from Villingen in Schwarzwald in the south of modern day Germany. He 
was born in 1792. He first studied law in Graz and later worked as a district 
commissioner, administrator of the Šentpavel estate at Vetrinjski dvor and the 
estate of Pesniški dvor. On the southern edge of Maribor, he acquired a large 
estate, where he occupied himself with forestry and viticulture. His grandson 
and namesake was active in late 19. and early 20. Century and was an excellent 
world class ornithologist. 

In 1850 Otmar Reiser became mayor of Maribor. This was the period of the 
Bach absolutism (when the political life in the lands of the Austrian empire was 
largely lethargic) and the construction of the Sothern railway between Beljak 
and Maribor. This construction was finished after Reisers mandate had ended. 
The massive railway workshop in Studenci also started operating when his 
mandate was almost over. The new jobs attracted a lot of people into the city, 
who settled permanently. This lead to an increase in the number of residents in 
the city. The city also acquired a Realschule (1854), the hospital was moved to 
the new building in the Magdalena suburb (1855), and a massive new Military 
Academy was built (1856). On top of all that in 1859 the seat of the Lavantine 
diocese was moved to Maribor from Št. Andraž in the Labota Valley. Reiser was 
generally in favour of this and contributed personally to its success. If newspa-
per sources of that time are to be believed, he was regarded as a pious man. For 
his contribution he was rewarded by the Holy See with the order of St. Gregory. 
He also had close relations with bishop Slomšek, and was popular with Sloveni-
ans and Germans alike. Later relations with the former would become strained. 

Reiser died in early 1868 after a brief illness and was buried in the Maribor 
cemetery at modern day Ljudski vrt. 70 years later his remains were transferred 
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to the group tomb in Pobrežje. At the end of the 19. Century the modern day 
Cankar street, which at the time reached only as far as Razlagova street, was 
named after him. This street was later extended all the way to the Tomšič ave-
nue.
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UDK 929Tappeiner A.:352.075.51(497.4Maribor)"1861/1867"
              94(497.4Maribor)"186"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Manj znano in neznano o rodbini, 
zasebnosti in karierni poti 

mariborskega župana 
Andreasa Tappeinerja

Ob 150. obletnici njegove smrti (1868–2018)

Andrej Hozjan
Dr., docent

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-pošta: andrej.hozjan@um.si

Sinopsis:
Andreas Tappeiner (1810–1868) je bil brez dvoma eden najuspešnejših 
mariborskih županov v 19. stoletju, kot rojen Mariborčan pa hkrati tudi 
eden najprodornejših tukajšnjih meščanov –domačinov njegove dobe. Tu je 
županoval v letih od 1861–1867, še pred tem pa v Lovrencu na Pohorju (1850–
1853). Župansko kariero je nadgradil s hkratnim položajem zastopnika mesta v 
štajerskem deželnem zboru in za kratek čas tudi s funkcijo načelnika okrajnega 
zastopništva v Mariboru. Zavoljo tedaj že dolgotrajne neznane bolezni je le dva 
meseca pred smrtjo odstopil z vseh položajev. Če se njegovo javno življenje bere 
kot skorajda popolna zgodba o tedanjem kariernem uspehu, pa se o njegovi 
rodbini (oče/starši, bratje in sestre) ter o zasebnosti doslej ve bistveno manj. 
Prispevek ima težišče v razkrivanju mnogih manj znanih ter še neznanih podob 
iz zasebnosti in življenja rodbine mariborskih ter celjskih Tappeinerjev, ob 
Andreasovem posebej še očeta Johanna. Pri tem je avtor skušal ostati realen ter 
neprizadet. V prispevku so prvič objavljene fotografije iz njegovega osebnega 
fonda v Pokrajinskem muzeju Maribor. 

Ključne besede: 
Andreas Tappeiner, zgodovina Maribora, mariborski župani, rodbina Toppeiner/
Tappeiner

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 761–800, 76 cit., 6 slik, 6 preglednic
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod

Življenjska in karierna pot mariborskega župana Andreasa Tappeinerja (1810–
1868) nedvomno spada med najzanimivejše mariborske županske zgodbe 19. 
stoletja. Po stopnji izvirnosti je avtor tega prispevka (v nadaljevanju: avtor) 
prepričan, da je zagotovo tudi ena najizvirnejših. Pričujoči sestavek je nastal 
na podlagi količinsko omejenega in vsebinsko nujno enostranskega gradiva. 
Vedeti je treba, da je daleč največji delež že objavljenih informacij o življenju in 
delu tega moža nastal na podlagi neavtorizirane biografije Tappeinerja, izdane 
v letu njegove smrti1, kjer pa se o njegovih morebitnih "temnih" oziroma nega-
tivnih straneh ne zve nič. Pravzaprav gre za en sam dolg panegirik. Glede kredi-
bilnosti in sploh nastanka tega spisa je mnenje avtorja naslednje: nedvomno je 
za osnovo služila predloga izpod rok samega Tappeinerja – ta si je za časa življe-
nja očitno spisal avtobiografsko kroniko, ki je takoj po smrti postala ogrodje 
spisa. A glede na množino tam povsem neznanih (ali pa zamolčanih) dejstev, 
denimo o Andreasovih dveh zgodaj umrlih otrocih, se mu nujno vsiljuje misel 
o konkretni selekciji teh informacij, kar se je lahko zgodilo morda na zahtevo 
ter z aktivnim sodelovanjem vdove in/ali tedaj še živih članov najožje rodbine. 
Morda ta dejstva sploh niso bila zapisana, razen vsekakor v matičnih knjigah 
(MK) obeh tedanjih mariborskih levoobrežnih župnij sv. Janeza Krstnika in sv. 
Marije, ki jih sestavljalec/ci spisa niso mogli ali niso hoteli izpisati ter jih tako 
predstaviti javnosti. 

Ob že nekaj starejših, novejših in najnovejših objavljenih slovenskih in tuje-
jezičnih biografskih člankih in zapisih2 je bil pred nekaj leti objavljen daljši čla-

* Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

1 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken (Marburg, 1868) (dalje: Andreas Tappeiner in sei-
nem Leben und Wirken). Avtor pričujočega prispevka sicer ne dvomi o pravilnosti letnice te objave, 
čeprav bi na podlagi preprostega podatka/omembe na strani 4 zgoraj, kjer se navaja: /…/ Das in der 
Tegetthoffstraße gelegene, gegenwärtig dem Bräumeister Götz gehörige Haus war seine Geburtsstätte 
/…/morda lahko podvomil. Kontraadmiral Wilhelm pl. Tegetthoff je namreč umrl polna tri leta 
pozneje, leta 1871, po piscu pa naj bi se osrednja prometnica skozi tedanje Graško predmestje/
Grätzer Vorstadt že leta 1868 imenovala po njem. Dejansko jo že tedaj, v času Andreasove smrti, tudi 
mestni časopis Marburger Zeitung in bralci povsem normalno imenujejo enako, torej po heroju bitke 
pri Visu, čeprav so jo "mestni očetje" uradno poimenovali po njem šele leta 1873. 

2 Primeri krajših in daljših biografskih zapisov: Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija 
Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) (Maribor, 1997), 38 – fotografija A. T. z natisnjen-
im imenom in priimkom, ki pa ima priimek zapisan narobe (z le enim p), in 372; Rudolf Pertassek, 
Marburg an der Drau, von der "Marchburch" zur Universitätsstadt (Graz, 2000), 87–88; Tamara 
Griesser-Pečar, Maribor/Marburg an der Drau. Eine kleine Stadtgeschichte (Wien–Köln–Weimar, 
2011), 354 – v razdelku telegrafsko kratkih biografij o znamenitih Mariborčanih zapis o A. T. z 
napačno letnico smrti. Tu je v krajšem odstavku opisan mestni še napredek v dobi njega kot župana 
in omenjena pivovarna Johanna Tappeinerja, 188 in 196; Nataša Podgoršek, "Zgodovina uprave v 
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nek o njegovem curriculumu vitae3, ki to osebnost predstavi v luči zapisanega v 
omenjenem spisu kot tudi na podlagi več drugih ohranjenih virov. Obe objavi 
sta avtorju sicer služili kot temeljna materiala, do katerih je vseskozi hotel ohra-
niti posebej kritično distanco. Zato sta citirana le po potrebi, na več mestih pa 
ju tudi popravlja. V obeh je namreč več netočnih in sploh manjkajočih infor-
macij, predvsem glede matičnih podatkov članov rodbine Toppeiner/Tappei-
ner skozi tri generacije. To je opazno oziroma kar nenavadno za sicer večinoma 
kredibilen članek iz leta 2013 z opisanimi bistvenimi postajami Andreasovega 
žitja, ko pa so bile omenjene matice vendar že na razpolago. Posebno pozor-
nost je avtor zato namenil matičnim podatkom tako očeta Johanna Toppeiner-

Mariboru 1750–1918: občinske volitve v mestu Maribor 1861–1912", Studia Historica Slovenica 6 
(2006), št. 2–3 (Maribor skozi čas III), 362 – z napačnim datumom smrti; "Tappeiner (Toppeiner), 
Andreas" – na spletni strani Univerzitetne knjižnice Maribor http://www.ukm.um.si/en/tappeiner-
toppeiner-andreas; Nina Lončar, "Andreas Tappeiner / 1861–1867", v: Nemci in Maribor. Stoletje pre-
obratov | 1846–1946, katalog istonazivne razstave, Umetniški kabinet Primož Premzl (Maribor, 2012) 
(dalje: Nemci in Maribor), 109 – daljši biografski zapis s sliko; Bogo Teplý, "Tappeiner, Andreas (1810 
̶1868)". Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi682987/#slovenski-biografski-
leksikon. Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská – Trtnik (Ljubljana, 1980) 
(dalje: Teplý, "Tappeiner").

3 Roman Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana Andreasa Tappeinerja (1810–1868)", Studia 
Historica Slovenica 13 (2013), št. 1, 47–74. Mirnik je za naslov razprave očitno vzel kar malce prirejen 
prevod zgoraj citiranega biografskega spisa (dalje: Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana 
Andreasa Tappeinerja").

Vizitka Andreasa Tappeinerja (PMM, fond Andreas Tappeiner)
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ja kot tudi vsem drugim zapaženim matičnim zapisom v zvezi s člani rodbine, 
saj razkrivajo doslej povsem neznane strani iz njegovega življenja. Pazljivo in 
logičnozaporedno jih je analiziral ter predstavil tako v tekstu kot posebej v več 
preglednicah. Prav oče je bil "motor" izjemno naglega družbenega vzpona rod-
bine in je sinu Andreasu omogočil hiter vstop v mariborsko poslovno življenje. 
Hkrati obvelja dejstvo, da je A. Tappeiner tudi v mnogih novejših slovenskih 
bodisi poljudnoznanstvenih, strokovnih, kot tudi znanstvenih zgodovino-
pisnih publikacijah zadnjih desetletij – z redkimi izjemami – ostal prejkone 
skorajda anonimen, nesorazmerno in krivično glede na nedvomne zasluge za 
tedanji mariborski razvojni preboj. 

Vse bistvene razvojne poudarke mariborskega mesta kot tudi njegovo pre-
bivalstvo prav v dobi Andreasovega vrhunca je avtor že predstavil pred nekaj 
leti v daljšem članku, zato je ponavljanje teh tu odveč.4 

 Opozoriti velja še na sestavni del prispevka, to so slikovni dodatki oziro-
ma fotografije. Na štirih prvič javno predstavljenih fotografijah so podobe iz 
Tappeinerjevega pred nekaj leti v tujini odkritega in odkupljenega osebnega 
"albuma", točneje iz zbirke izvirnih fotografij v škatlici, ki je bila nedvomno last 
Andreasa Tappeinerja – njegov portret in očitno najožji družinski člani, npr. sin. 
Dodani sta še njegova osebna vizitka in v muzeju pravkar odkrita fotografija, 
najverjetneje vseh 24 članov upravnega odbora ene od tedaj delujočih ustanov 
v mestu, z njim v ospredju oziroma v položaju osrednje sedeče osebe na sliki, se 
pravi iz dobe njegovih županskih mandatov (morda mestne hranilnice), nika-
kor pa ne občinskega odbora (!), ki je sama po sebi unikatna.5 Na njej bode v oči 
nezgrešljiva prisotnost znamenitega Mariborčana dr. Rudolfa Gustava Puffa, ki 
nikdar ni bil član tega odbora. Avtor se ni mudil z ugotavljanjem oseb na nobeni 
od teh; le pri nekaterih je v oklepaju zapisal možne razlage. Od pisnih virov se 
je avtor odločil za njegov podpis in vabilo na sejo občinskega odbora v času 
njegovega županovanja. 

Raziskovanje življenja mariborske meščanske družine Toppeiner/Tappei-
ner in posebej Andreasa Tappeinerja je raziskovanje razvoja dela mariborske-
ga meščanstva v dobi začetka prve polovice in nato po sredi 19. stoletja, ko 
je ta kraj iz dotedanjega zaspanega, izrazito podeželskega mesta z – skupaj s 
tremi primestji/predmestji – le nekaj več kot 1600–1700 prebivalci postajal 
in postal osrednje prometno, poslovno, administrativno in tudi kulturno ter 

4 Andrej Hozjan, "Maribor v prvih dveh desetletjih po pridobitvi škofije. Podoba mestnega razvoja in 
prebivalstva, pomen prenosa škofijskega sedeža in primerjave mesta z drugimi spodnještajerskimi 
mesti", Studia Historica Slovenica 10 (2010), št. 2–3 (dalje: Hozjan, "Maribor v prvih dveh desetletjih 
po pridobitvi škofije").

5 Za dovoljenje za enkratno objavo vseh slik iz fonda Andreas Tappeiner v Pokrajinskem muzeju 
Maribor (PMM) se na tem mestu iskreno zahvaljujem vodstvu muzeja in posebej kustosu mag. Oskarju 
Habjaniču. 
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izobraževalno središče spodnještajerskega prostora. Njegovo prebivalstvo (ob 
Tappeinerjevi smrti naj bi mesto štelo že okrog 12.700 duš6) je ob neprestanem 
intenzivnem doseljevanju vseh družbenih slojev, posebej še tistih poklicno kva-
lificiranih in kapitalsko močnih, strmo naraščalo, tukajšnji ljudje pa dotlej še 
niso začutili mednacionalnih napetosti. Tovrstnih raziskav je tako za Maribor 
kot tudi za druga spodnještajerska mesta zaenkrat daleč premalo, da bi lahko 
avtor posegel po že obstoječem vzorcu. Zato je ta sestavek prejkone le poskus 
ustvaritve enega od morebitnih vzorcev za nadaljnje raziskave spodnještajer-
skega meščanstva v konkretnem stoletju. Ta pomembna tema nas, domače 
zgodovinarje, šele čaka.

Oče Johann Toppeiner/Tappeiner, Andreasovo rojstvo, družina, 
prvotni življenjski prostor

Na osnovi matičnih podatkov je možno dokaj točno opredeliti predvsem kje 
– v kateri hiši – je družina dejansko prebivala od prve tukajšnje poroke Andre-
asovega očeta od leta 1804 naprej. Andreasov oče je Johann Toppeiner/Tappei-
ner/Johann Baptista Toppeiner (premena prvega samoglasnika v priimku: o / a 
nastopi prvič v matičnih virih v letu 1816, a je zapisna oblika Toppeiner/Topei-
ner/Topainar vsaj v teh prevladujoča vse do njegove smrti, in še leta zatem tudi 

6 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken, 14.

Tappeinerjev značilen okrajšan podpis na vabilu na sejo mariborskega občinskega odbora novembra 
1866 (gl. tudi sl. 5) (PAM, fond Mestna občina Maribor 1528 ̶1941 (SI_PAM/0005), sign. 1111015/27: 
sejni zapisniki obč. odbora od 1865–1866)
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v izpisih priimkov sinov in njihovih žena). O njegovem rojstnem letu so podat-
ki nasprotujoči si: glede na vpis njegove smrti naj bi se rodil že leta 1769, glede 
na vpis prve poroke pa 1770., medtem ko je pri tretji poroki navedel starost 49 
let, kar bi pomenilo rojstvo leta 1774. Očitno je bila ta slednja navedba zava-
jajoča in namerno tendenciozna, morda v smislu zmanjšanja starostne razli-
ke glede na nevestina leta. Johann je po poklicu mesar, a izredno ambiciozen 
povzpetniški prišlek v mesto iz tedanje Tirolske (danes italijanska pokrajina 
Alto Adige oziroma južna Tirolska), iz kraja Goldrain/Coldrano tik nad dolino 
Adiže/Adige, kakih 25 km zahodno od Merana. Ob tretji poroki je kot regional-
nokrajevni izvor navedel "iz Pustriške doline na Tirolskem" (aus Pusterthal in 
Tÿrol), kar ni prav natančno, saj ta dolina leži in se zaključuje precej bolj vzho-
dno. Tako so mariborski Toppeinerji/Tappeinerji po očetovem izvoru pravza-
prav Tirolci. V Maribor naj bi se Johann priselil kot vojaški nameščenec najpo-
zneje leta 1801 v burnih časih napoleonskih vojn. Leta 1804 se je tu poročil z 
Ano Moßbrugger. Čez skorajda polni dve leti se jima je rodil prvi otrok, sinek 
Michael.7 V neposredni zvezi s tem rojstvom je popolna družinska katastrofa, ki 
jo bo predstavila preglednica.

Preglednica 1: Matični podatki: vpis poroke, rojstva otroka in dvojne smrti v družini Johanna Toppeinerja 
iz prvega mariborskega zakona8

datum 
poroke bivališče ženina mladoporočenca

9. 4. 1804
Graško predmestje
hišna št. 10

g. Johann Topeiner, 34 let
gostilničar prav tam
Ana Moßbrugger(in), stara 32 
let, hčerka tukajšnjega irharja

datum
rojstva

ime 
krščenca

starši, poklic (v izvirnem 
zapisu)

bivališče v času 
rojstva boter

27. 3. 1806 Michael

Johann Topainner 
meščanski mesarski mojster
Ana Moßbrugger(in)

Graško predmestje 
hiša št. 10

Michael 
Moßbrugger
irhar

datum
smrti

bivališče
ime umrlega vzrok smrti

3. 4. 1806
Graško predmestje
hiša št. 10

Michael Topeiner mesarjev 
otrok star 8 dni

/

7 Sin Michael je zapisan tudi na ročno izdelanem genealoškem deblu Toppainerjev z generacijami od 
konca 16. stoletja do Johanna in njegovih osem otrok, ki si ga je najverjetneje dal urediti sam Johann. 
Hrani ga PMM v fondu Andreas Tappeiner.

8 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Matične knjige (MK), Maribor – Sv. Janez Krstnik, poročna MK 
2–1 1749–1836, pag. 281v – 282 (v imenskem indeksu zapis priimka: Toppainer); Maribor – Sv. 
Marija, krstna MK II 1800–1816, pag. 45, in mrliška MK I 1774–1811, pag. 87. 
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7. 4. 1806
Graško predmestje
hiša št. 10

Anna Topeiner žena 
mesarskega mojstra stara 38 let

vnetje živcev (an 
Nervenfieber)

Na kratko: gostilničar, kmalu nato pa mesarski mojster v Graškem predme-
stju Johann Toppeiner se je s soprogo Ano po skorajda dveh letih od poroke le 
razveselil prvega otroka; ime dobi po dedku, Aninem očetu, tukajšnjem irharju 
Michaelu. Dete je osem dni nato umrlo iz neznanega razloga. Štiri dni zatem pa 
umre še Ana zavoljo obolenja živcev – ustrezneje bi morda bilo zaradi popolne-
ga živčnega zloma ob rojstvu oziroma travme, ki jo je verjetno doletela ter spre-
mljala že mnogo prej, ko namreč (pre)dolgo, kar okrog 15 mesecev, ni zanosila. 
Kaj konkretno se je dogajalo med zakoncema do njene smrti, bo ostalo skrito. 
Dejstvo je, da se je Johann pravzaprav takoj nato vnovič oženil; a tokrat izven 
mesta, zato ta poročni vpis zaenkrat ostaja neznan.

Poroka z vsaj šest let (ali še več, celo desetletje) mlajšo Konstantio Gerl, tudi 
Görl, rojeno 1780., je sledila najverjetneje že v pozni prvi polovici leta 1806, zago-
tovo ne v Mariboru, kar je pomenilo, da je bila nevesta rojena nekje drugje. Kako 
je bilo z drugo Johannovo mariborsko poroko, je vprašanje zase: njun prvi otrok 
je namreč rojen že 16. februarja naslednje leto, torej je moral biti spočet vsaj ozi-
roma najpozneje sredi maja 1806, dober mesec po smrti nesrečne Ane. Johan se 
torej ni obotavljal v iskanju nove partnerice. Sledi preglednica s kopico podatkov 
o njegovih letih tja do rojstva zadnjega od sedmih otrok v tem zakonu.

Preglednica 2: Krstni vpisi otrok Johanna Toppeinerja v zakonu s Konstantio Gerl9

leto rojstva ime krščenca/ke oče, poklic bivališče v času 
rojstva botra/boter

1807
(16. 2.) Konstantia

Joannes Topeiner 
mesarski mojster

Graško predmestje, 
hiša št. 10

Constantia Gerl, vdova 
po vrtnarju

1808 Joseph Dominicus
Joann Topeiner 
mesarski mojster

Graško predmestje, 
hiša št. 10

Domenico Bancalarÿ 
lectar

1809 Joannes Bapt:(ista)
Johann Toppeiner 
zakupnik davka

Graško predmestje, 
hiša št. 10

Domenico Bancalarÿ 
lectar

1810
Andreas Franciscus 
Xaverius

Johann Topainer 
hišni lastnik, 
gostilničar 
in pivovar

Graško predmestje, 
hiša št. 10

Dominikus Bankalarÿ

1813 Franciscus de Paula
Johann Topeiner 
gostilničar 

Graško predmestje, 
hiša št. 10

Franz Wissthaler / 
Wißtaller trgovec

9 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, krstna MK II 1800 –1816 (rojstni datumi in strani v MK navedeni v: 
Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana Andreasa Tappeinerja", 48–49).
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1815 Cezilia
Johann Topeiner 
gostilničar 

Graško predmestje, 
hiša št. 10 Cecilia Bancalari

1816 Anton
ohann Tapeiner 
gostilničar

Graško predmestje, 
hiša št. 4 Domenico Bancalarÿ

V mrliški matici mestne župnije Sv. Janeza Krstnika se v letu 1835 19. apri-
la pojavi tudi vpis smrti Josepha Tappeinerja, 15-letnega irharskega vajenca 
(Weißgärber Lehrjung), umrlega v hiši št. 15 (tedaj Poštna ul. (Postgasse) 15) 
zavoljo telesne izčrpanosti/fizičnega zloma (Abzehrung).10 Kljub natančnemu 
prelistavanju mariborskih krstnih matic podatka o rojstvu/krstu tega mladeni-
ča ni moč najti; očitno je bil rojen morda še v letu 1819 ali vsaj v zgodnjem letu 
1820 – a komu, katerim staršem? Zato njegovega rojstva nikakor ni moč pripi-
sati Johannu in Konstantii. Prejkone samemu Johannu, a že kot vnovič vdovcu, 
samskemu očetu s številno družino otrok, se pravi enkrat zgodaj leta 1820. Ni 
znano, da bi ob njem v mesto prišel in živel še kak njegov bližnji moški soro-
dnik, ki bi mogel imeti sina.

V tem primeru bi bil, po principu "detektivskega" razmišljanja, avtorjev vzo-
rec možnega scenarija naslednji: materialno dodobra preskrbljen Johann si je 
ob že rojenih sedmih bolestno želel še več otrok ali pa morda vsaj redne spolne 
odnose s soprogo, a je žena Konstantia (Wirth: und Bräuers Frau) umrla l. aprila 
1819 (vzrok enak kot pri Josephu: izmučenost, shiranost, fizični/telesni zlom 
(Abzehrung), in ne morda na porodu ali v poporodnih dneh), stara 41 let.11 Če 
bi bila ona Josephova mati, bi do krstnega vpisa brez zadržkov nujno moralo 
priti v matice župnije Maribor – Sv. Marija. Podobno kot v letu 1806 si je nič 
kaj dolgo žalujoči vdovec najverjetneje hitro poiskal in našel tolažbo v naročju 
druge ženske, ki pa ni prav dosti vedela o zaščiti pred neželeno oploditvijo/
nosečnostjo. To nikakor ni bila poznejša soproga Emerentia, saj bi ga v tem pri-
meru gotovo nujno moral pozakoniti. Tega podatka avtor ni našel. Tako je bil 
rojen sinek, ki si ga oče ni zelo želel, saj bi mu nezakonski potomec zelo skazil 
dotlej že ustvarjen osebni ugled. Najverjetneje je bil Josephov krst izveden na 
skrivaj, nekje izven mesta, daleč od "oči" mestne elite, v katero se je Johann želel 
čimprej vključiti. 

Tak scenarij bi vsekakor bil možen in doumljiv, vendar ima avtor ob njem 
še senco dvoma: zakaj naj bi Johann Toppeiner dal svojemu nezaželenemu in 
nezakonskemu sinu ime Joseph, če pa je že imel prvorojenca z imenom Joseph 
Dominicus, ki vmes ni umrl, ampak je dokazljivo živel in o njem obstajajo služ-
beni podatki? Morda pa prvo od obeh krstnih imen za prvorojenca ni bilo tako 

10 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Janez Krstnik, mrliška MK II 1762–1857, pag. 311. Priimek umrlega je pov-
sem nedvoumno izpisan kot Tappeiner.

11 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, mrliška MK II 1812–1845, pag. 58. 
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zelo aktualno in se je zanj uveljavilo le ime Dominicus?
Ali je deček sploh živel v očetovi družini ob številnih starejših bratih in 

sestrah, se ne ve. Dejstvo je, da ga je tik pred smrtjo moč najti v uku za irhar-
ski poklic, tam, kjer se ga je tedaj v mestu lahko najkvalitetneje izučil, prav na 
Poštni ulici, točneje v več tamkajšnjih hišah z usnjarskim, jermenarskim oziro-
ma irharskim jusom (obrtno pravico). Lastniki tamkajšnje hiše št. 15 so bili od 
1763. skozi več generacij irharji iz družine Kallstorffer.12 Za vajenca šolajoči se 
mladenič je bil kot tak stalno nastanjen pri njih, zato je po kakem nesrečnem 
naključju tam našel prerano smrt. Vprašanj k temu je še nekaj:

Zakaj prav irharstvo? Je morda na to – nedvomno očetovo – odločitev 
vplivala Johannova povezava z njemu bližnjo družino irharjev Moßbruggerjev, 
torej rodbino Johannove prejšnje soproge?

Zakaj torej oče za sina ni našel vajenskega mesta v hiši na Poštni ul. št. 27 
(le malo oddaljeni od hišne št. 15 ), ki je bila, enako skozi generacije, v lasti prav 
taistih irharjev Moßbruggerjev?13

Smrt Josepha Tappeinerja leta 1835, pol leta pred smrtjo najverjetnejše-
ga očeta Johanna, ostaja ena večjih neznank v okviru rodbine, vsekakor tudi 
v Andreasovi biografiji. Prav zanimivo bi bilo izvedeti, kdo vse se je udeležil 
pogreba – oče, polbratje, polsestre. 

Iz podatkov v gornjih preglednicah je razvidno, da je Johann kaj kmalu, 
že v nekaj letih po prihodu v mesto, obvladal več poklicev: zapisi o njem se 
izmenjujejo, sprva (1804) kot gostilničarju in mesarskem mojstru, nato je 1809. 
omenjen kot zakupnik trošarinskega davka, in naslednje leto znova kot gostil-
ničar ter hkrati tudi že "pivovarski mojster" (kar je zelo dvoumna in v bistvu 
zavajajoča oznaka) v Graškem predmestju. To je pomenilo, da je tam že tedaj 
verjetno imel najet gostinski obrat z lastno manjšo pivovarno le za potrebe svo-
jih gostov. To dejstvo niti ni tako zelo nenavadno v okviru Johannovih ambi-
cij ter tega, da je sin Andreas že v mladih letih pomagal očetu v pivovarni, od 
1834. pa je kot pivovar aktivni nadaljevalec tega očetovega poklica. Vendar se 
v povsem novi luči pokaže ob podatku, da so pozneje kot pivovarski "mojstri" 
znani tudi Andreasova brata Johann v Celju ter Franz v Mariboru, in kot pivo-
varski pomočnik celo Heinrich Tappeiner (gl. v nadaljevanju), kar pa se sliši kot 

12 Zdenka Semlič Rajh, Žiga Oman, Lučka Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje. Stavbna zgodovina sta-
rega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941, Pokrajinski arhiv Maribor (Maribor, 2012) 
(dalje: Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje); prim. podatke o lastnikih več hiš v 
nekdanji Poštni ul.; posebej o hiši št. 15 gl. 63. 

13 Prav tam, 74. O Moßbruggerjih še na drugih mestih v knjigi, gl. "Kazalo osebnih imen"; prim tudi Rudolf 
Gustav Puff, Maribor. Njegova okolica, prebivalci in zgodovina (Maribor, 1999), 39 in 329 (dalje: Puff, 
Maribor) ter dodatki Jožeta Curka (citirani posebej). Puff je redakcijo podatkov v tej znameniti knjigi 
o Mariboru zaključeval najpozneje konec leta 1846/začetek leta 1847, zato je točno ta čas mejna doba 
tamkajšnjih informacij.
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polstoletna družinska tradicija skozi tri generacije mariborskih Tappeinerjev, ki 
jo je oče zagotovo prenašal na sinove v njihovih rosnih mladeniških letih. Kot 
osnovni poklic se za Johanna tudi v letih do "prestopa" v izključno pivovarsko 
branžo navaja gostilništvo in šele kot drugi pivovarstvo. Tako je razvidno vse do 
leta 1832, ko se pivovarstvo prvič navaja kot edini poklic.

Naslednje nove ugotovitve: Dominicus Bancalari nikakor ni bil boter vseh 
Johannovih otrok, temveč le štirim. Po poklicu tudi ni bil "pekovski mojster", 
temveč lectar, medičar (Zuckerpecker) ali morda celo slaščičar, kot ga ozna-

Fotografija Andreasa 
Tappeinerja v zre-
lih letih, slikano v 
mariborskem studiu 
Primusa Skoffa 
(PAM, fond Andreas 
Tappeiner)
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či prevajalec Puffa. Prvemu, Konstantii je botrovala istoimenska Johannova 
tašča, tako da ni dvoma, od kod izbrano ime. Po treh Bancalarijevih botrstvih 
je petemu otroku botroval trgovec Franz Wissthaler / Wißtaller, oče znanega 
tukajšnjega novinarja in delavskopolitičnega aktivista Franza Wiesthalerja. 
Treba je takoj dodati še drugo stran teh botrstev: očitno je šlo za že dolgole-
tno znanstvo vseh treh očetov, ki so ga potrdili tudi z "reciprociteto", saj kot 
krstni boter zadnjega Franza leta 1825 nastopa prav Johann Tobeiner Bräumei-
ster14; glede botrstev Bancalarijem pa sledi posebna preglednica. Naslednjemu 
Johannovemu otroku, Cezilii, botruje kar Bancalarijeva soproga Cecilia Ban-
calari in ponovno ni dvoma, od kod hčerkino ime. Če je oče prvo hčer oddal v 
zakon v podjetniško meščansko družino Nasko, je hčer Cezilio uspel poročiti 
v plemiško družino Gasteiger, točneje s Heinrichom Gasteigerjem pl. Raben-
stein in Kobach, rojenim 1809.15 O nadaljnjih (ob Fr. Wiesthalerju) botrstvih 
Johanna Tappeinerja in soproge Emerentie je moč v mariborskih maticah najti 
vsaj naslednje podatke (pomeni, da jih je najverjetneje bilo še več, a jih avtor ni 
namensko iskal):

14 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, krstna MK IV 1825–1844, pag. 6: vpis rojstva Franca Saleškega l. 1825, 
sina Franza Wisthalerja iz Koroškega predmestja 42. Johannovo botrstvo in botrinska "reciprociteta" 
sta razumljiva ob dejstvu, da je bil tudi ta oče Wisthaler (1768 ̶1848), enako kot Johann, Tirolec iz 
Silliana v gornjedravski dolini na vzhodnem Tirolskem (danes obmejni kraj na avstrijski strani), kot 
je navedeno na nagrobnem napisu na družinski grobnici Wiesthalerjev na najstarejšem še aktivnem 
mariborskem pokopališču na Pobrežju. Ob tej grobnici Wiesthalerjev je malce nenavadno, da je v njej 
pokopanih precej mož z imenom Franz Wiesthaler, začenši s prej omenjenim Tirolcem, a med njimi 
ni najti Johannovega krščenca. Pri nobenem namreč niso navedena leta življenja 1825 ̶1890, kot jih 
navajata njegova uradna biografija in dejstvo, da je resnično rojen leta 1825. Najverjetneje je razlog 
temu njegova znana odločitev za izstop iz katoliške cerkve in konvertiranje v evangeličanstvo, kar bi 
pomenilo, da ga družina kot nekatolika ni želela pokopati v grobnici, temveč posebej.

15 Vpis poroke hčerke Konstanzie in Aloisa Naschka (sic!), bila je 21. 5. 1828: NŠAM, MK, Maribor – Sv. 
Marija, poročna MK 2 1824–1845, pag. 26; in še: Hozjan, "Maribor v prvih dveh desetletjih po pri-
dobitvi škofije", 384; Antoša Leskovec, "Gospodarstvo v Mariboru od srede 19. stoletja do prve sve-
tovne vojne", v: Od Maribora do Trsta 1850–1914, zbornik referatov mednar. simpozija "Slovenska 
mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne", ur. Darko Friš in Franc Rozman (Maribor, 1998), 
110 (dalje: Leskovec, "Gospodarstvo v Mariboru"). O poroki Heinricha in Cezilie: Hozjan, "Maribor v 
prvih dveh desetletjih po pridobitvi škofije", 365 in 383. Ta poroka se ni zgodila že do leta 1825, kot 
se posredno navaja (… leta 1825 prevzel sin Henrik z ženo Cecilijo.), saj ima tedaj Heinrich le 16 let 
(roj. 26. 4. 1809 v Trstu in Illyrien), Cezilia pa vsega deset, temveč malo pred koncem leta 1834. Prim. 
Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 119 in 185. Podobnih podatkovnih "zdrsov" 
je v tej sicer izjemni knjigi še precej, kar pa gre pripisati zgolj dejstvu, da so bili podatki izpisovani iz 
mariborskih zemljiških knjig, kamor so jih očitno vpisovali časovno krepko post quem, naknadno 
po izvršenih lastniških spremembah; ta naknadnost je znala segati tudi do celega desetletja. Glede 
Gasteigerjev in Toppeinerja je povezava enaka kot z Wiesthalerji: tudi ženinov oče Franz je bil po 
izvoru Tirolec, ki je v mesto prispel po nekajletnem bivanju v Trstu, prim. Leskovec, prav tam, 107. 
Dejansko sta se Heinrich pl. Gasteiger in Cezilia/Cäcilia Toppeiner poročila 24. 11 1834. Nevesta je v 
času poroke živela pri starših v Graškem predmestju v hiši št. 2; poroko ji je zavoljo nedoletnosti zanjo 
odobril oče in ji tudi stal ob strani kot poročna priča. (NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, poročna MK 2 
1824 – 1845, pag. 65.) 



A. Hozjan: Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti ...

772

Preglednica 3: Vpisi botrstev Johanna Toppeinerja/Tappeinerja ali soproge Emerentie v Mariboru 16:

16 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Janez Krstnik, krstna MK V 1807–1833, pag.: 143v, 168v, 181v, 191v, 196v in 
200v. Tem je vsekakor treba dodati še njuna botrstva Andreasovim otrokom, razvidna v preglednici 5.
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leto  
krsta krščenec/ka starši boter / botra

1825 nezak. sin
Constantia roj. Braunegg 
iz Deutschlandsberga

Emerentia Toppainer žena gostilničarja in 
pivovarskega mojstra

1829 zakonska hči
Alois Nasko
Constantia roj. Toppainer

Emerentia Toppainer žena gostilničarja in 
pivovarskega mojstra

1830 zakonska hči
Alois Nasko
Constantia roj. Toppainer

Johann Toppainer gostilničar in pivovarski 
mojster
Juliana Nasko

1832 zakonski sin
Jacob Bancalary
Katharina roj. Arresch 

Dominicus Bancalari
Johann Tappainer pivovarski mojster

1833 zakonski sin
Alois Nasko
Constantia roj. Toppainer

Johann Toppainer pivovarski mojster

1833 zakonski sin
Jacob Bancalary
Katharina roj. Arresch

Dominicus Bancalari
Johann Tappainer pivovarski mojster

Medtem ko prvega botrstva soproge Emerentie v letu 1825 ni moč razložiti 
drugače kot uslugo mladi nezakonski materi in pa morebiti še kot lastno vročo 
željo po rojstvu, saj je bila sama z Johannom poročena že dve leti, otrok pa še 
nista imela, je naravno in razumljivo botrstvo leta 1829 vnukinji prvorojenki 
Emerentii Anni Nasko – zato je logično tudi njeno prvo ime. Hkrati nastopa 
od leta 1825 kot boter še Johann: najprej Fr. Wiesthalerju, in nato izmenjaje se 
lastnima vnukinji in vnuku oziroma Bancalarijem.

Razvidne so poznejše sorodstvene in botrske povezave prvih dveh gene-
racij Tappeinerjev z mariborskimi poslovnimi/elitnimi družinami Bancalari, 
Nasko in Gasteiger. Moške člane vseh treh imenovanih družin se bo našlo kot 
člane mestnega odbora v dobi Andreasovega županovanja; Josef Dominikus 
Bancalari postane kot podžupan celo njegov uradni namestnik in nato funk-
cijski naslednik. Temu je treba dodati še nepremičninsko-poslovne vezi z dru-
žinama Götz in Tscheligi. Nasprotno temu je Andreasov krščenec Franz Wie-
sthaler, pozneje urednik časnika Marburger Zeitung, njegov idejni nasprotnik, 
kot piše Teplý, in kar z Wiesthalerjevimi uredniškimi zapisi v časopisu, posebej 
tik po smrti, ponazarja tudi Mirnik.17 Pravzaprav je odnos Marburger Zeitung 
od trenutka Wiesthalerjevega uredniškega nastopa (3. november 1865.)18 do 
dela mestnega odbora v Tappeinerjevi dobi in tudi do župana osebno v luči 
tega botrstva še nenavadnejši kot sicer, saj je več kot očitno, da sta se župan in 
urednik zelo dobro poznala. V njunih odnosih je nekoč nujno "počilo".

Na naslovu št. 10 v začetnem delu Graškega predmestja (Grazer Gegend, 
Grazer Vorstadt), torej na začetku poznejše Tegetthoffove ceste/Tegetthoff-

17 "… zato ni bil prijatelj …, prav tako ne levo usmerjenemu uredniku Marburger Z(eitun)g Francu 
Wiesthalerju." Teplý, "Tappeiner"; Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana Andreasa 
Tappeinerja", 72–73.

18 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi840289/ Wiesthaler, Franz (1825–1890). 



A. Hozjan: Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti ...

774

straße (danes dovozna cesta od Trga svobode do križišča z začetkom Partizan-
ske c.) je Johannova družina vztrajala vse do leta 1815. Tu so se razen zadnjega 
rodili vsi njegovi otroci iz obeh zakonov; že v letu 1810 pa je očitno postal njen 
lastnik. V neposredni bližini je že dotlej imel v upravi/najemu gostinski obrat z 
majhno priročno pivovarno. Dohodka iz gostinstva je bilo toliko, da je lahko do 
leta 1818 to pivovarno (na točki lokacije današnje blagovnice Modiana Modna 
hiša) razširil.19 Prav na istem mestu je najpozneje do leta 1832 zgradil novo 
večjo pivovarno, po kateri je bil nato znan do smrti, obrat pa je tudi pozneje 
nosil družinsko ime lastnikov. Po Puffu je bila to "čedna stavba z elegantno dvo-
rano". Na vrtu pivovarne so njegovi dediči, nasledniki v pivovarstvu, do 1841. 
dogradili še salon; tedaj je že nosila h. št. 2 in je bila del njihovega poznejše-
ga tukajšnjega stanovanjsko-poslovnega "kompleksa". Isti namreč piše, da je 
Topainerjeva pivovarna s salonom že pred sredino stoletja spadala med najpo-
membnejše stavbe v predmestju.20 Pravzaprav se Johann v smislu lokacije biva-
nja vse do svoje smrti ni premaknil iz tega predmestja; le hišne številke so se ob 
preštevilčenju hiš zavoljo nenehnih novogradenj spreminjale. 

Johann Toppeiner je svoje mariborsko delo in življenje zastavil tako, da je 
del zaslužka dajal na stran in varčeval bodisi za širitev svoje podjetniške dejav-
nosti, bodisi za nakupe nepremičnin. V toku naslednjih desetletij po ustano-
vitvi družine si je tako pridobil več različnih nepremičnin na mestnem arealu. 
Leta 1820 (po Puffu pa šele 1828) je kupil nadstropno hišo v tedanji in današnji 
Gosposki ulici/Herrengasse (prav tedaj h. št. 66).21 Že šest let pozneje, 1826., sta 
Johann in soproga Emerentia postala solastnika večje nadstropne hiše v teda-
nji Cerkveni ul./Kirchgasse s tedaj hišno št. 187 (od 1840 št. 193; danes nova 
vogalna pizzerija Repvblicca). Samo leto po nakupu te hiše, 1827., je Johann 
kupil še pritlično hišico na tedanjem Minoritskem trgu/Minoriten Platz, tedaj 
št. 229 (od 1840 št. 236; danes Vojašniški trg 7); po Puffu je to bila "čedna hišica 
s točilnico". Sledil je leta 1834 še Johannov nakup prostorne, podolgovate hiše 
s pivovarskim jusom v Koroški ul./Kärntnergasse, tedaj št. 181 (od 1840 št. 187, 
na zahodnem robu Glavnega trga; danes nova gostilna Maribor na Koroški c. 2), 

19 Antoša Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941", v: Maribor skozi stoletja. Razprave I 
(Maribor, 1991), 316 (dalje: Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941"). Tukajšnji zapi-
si so tako zanesljivi in kredibilni, da je na tem mestu ustrezno vnovič izreči poklon prof. Leskovcu 
za informacijsko tako izjemen in verodostojen tekst. Graško predmestje, pol stoletja domovanje 
Toppeinerjev/Tappeinerjev, se je dejansko pričenjalo na današnjem Trgu svobode oziroma takoj za 
nekdanjim mestnim obzidjem in vodnim jarkom, ki sta potekala tik ob vzhodnem ostenju mestnega 
gradu. V opisanih letih že ima oštevilčenje hiš, vse do 70. let 19. st. pa nima ulične razdelitve. O tem 
predelu prim. Jože Curk, "Dr. Rudolf Gustav Puff in njegov mariborski čas" (dalje: Curk, "Dr. Rudolf 
Gustav Puff"), v: Puff, Maribor, 298–299.

20 Puff, Maribor, 73 in 77.
21 Prav tam, 45, in prav tam, Jože Curk, "Dopolnitve" (dalje: Curk, "Dopolnitve"), 333, kjer popravi 

Puffovo letnico nakupa že v leto 1820; Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 96. 
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poznejše povečane Tscheligijeve pivovarne in pivnice, ki jo je kupil od vdove 
Regine Vogl ob Andreasovi dokončni polnoletnosti ter poroki.22 A tudi to še ni 
bilo vse. 

Če je katera od Tappeinerjevih nepremičnin v mestu s predznakom skriv-
nosti, je to zagotovo njihova posest ob severnem mestnem obzidju v bližini še 
danes stoječega kvadratastega obzidnega stolpa, točneje kar obsežna površina 

22 Puff, Maribor, 65 in 70, in Curk, "Dopolnitve", 359, 361 in 368: Puff sicer navaja, da je Andreas postal 
lastnik hiše št. 187 s pivovarskim jusom na robu Glavnega trga šele 1836, medtem ko Curk, gotovo 
zmotno, sploh ne navaja Tappeinerjevega lastništva le-te. Nobeden od njiju tudi ne ve, da je bila ome-
njena hišica na Vojašniškem trgu 7 pred Götzovim nakupom last Toppeinerjev; prim. Semlič Rajh, 
Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 207 in 229.

Emmerich, sin 
Andreasa Tappeinerja 
(pripis na desni stra-
ni fotografije, roj. 
decembra 1837), 
verjetno sredi dvaj-
setih let. Podobnost 
z očetom je očitna 
(PMM, fond Andreas 
Tappeiner)
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med severozahodnim vogalom obzidja, Gregorčičevo in Slovensko ul. Očitno 
je Johann Toppeiner od zakoncev oziroma od vdove Vogl odkupil ne le hišo s 
pivovarno na robu Glavnega trga, temveč tudi v opisanem površinskem kareju 
stoječa poslopja in obkrožajoče večje zemljišče/vrt ob tedanji h. št. 128, oziro-
ma raztezajoča se čez vsaj dve tedanji tamkajšnji hišni številki. Puff jih namreč 
v letu 1846 na obeh mestih opiše tako: pri h. št. 125: "… v stavbah za vrtom, ki so 
Toppeinerjeva last …", in pri h. št. 128: "… dolga poslopja med /…/ so last g. Andre-
asa Toppeinerja"; Curk pa v razlagi le-teh dodaja, da je tod v času pred 1850 na 
kar lepem številu pozidanih in še nepozidanih zemljiških parcel stalo več manj-
ših hiš/poslopij, vmes so bila zemljišča, vrtovi in celo manjši vinograd.23

Avtor namreč dvomi, da je vse to kupil šele Andreas, ne bi pa bilo nemogoče 
glede na njegovo poslovno žilico. Te nakupljene hiše in nepremičnine – vsem je 
bilo skupno, da so jih njegovi nasledniki po smrti prej ali slej prodali – je treba 
ločiti od samostojnih Andreasovih nakupov, ki so sledili v poznejših desetletjih. 

Rojen in umrl v Mariboru, torej povsem "pravi" Mariborčan, pride Andreas, 
s polnim krstnim imenom Andreas Franciscus Xaverius (Andrej Frančišek Ksa-
verij), na svet 30. novembra 1810, torej na dan sv. Andreja apostola. Prvo krstno 
ime je zato povsem jasno, za ime svetniškega misijonarja Frančiška Ksaverija pa 
so se morda odločili glede na njegov rojstvu bližnji god 3. decembra. Od bratov 
in sestra so ga preživeli vsaj trije: 

• starejši v Celju živeči Johann, 
•  Constantia por. Nasko (umre za tifusom 3. 7. 1871 stara 65 let, sedem 

mesecev za soprogom Aloisom 2. 12. 1870) in
•  pet let mlajša sestra Caecilia por. pl. Gasteiger za natanko osem mese-

cev, saj umre kot žena lastnika steklarne 29. 10. 1867 v starosti 52 let.24 

Starejši brat Joseph Dominicus si je vsekakor ustvaril uradniško kariero, a 
ne v Mariboru. Najverjetneje je bil državni uradnik, saj je v dunajskem Arhivu 
republike ohranjen njegov službeni list (Diensttabelle)25, česar avtor ni prever-
jal.

Zabeležka o Josephini, ženi pivovarja v Celju, kot krstni botri zadnjega od 
Andreasovih otrok (gl. preglednico 5 spodaj) je avtorja napotila na podrobnej-
šo analizo matic celjske mestne župnije. Izkazalo se je, da se je tudi Johannov 
drugi sin, Andreasov starejši brat Johann, izučil med drugim tudi za pivovarsko 

23 Puff, Maribor, 52–53, in Curk, "Dopolnitve", 344–345; knjiga Maribor. Mesto, hiše, ljudje pa lastništva 
teh Toppainerjevih zemljišč in stavb ne navaja, prim. 157–158.

24 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Janez Krstnik, mrliška MK III 1858 – 1876, pag. 171, 247 in 264.
25 www.oesta.gv.at, Österreichisches Staatsarchiv, Archivinformation: AT-OeStA/AdR BMfHuV Präs 

StA Tappeiner Joseph Dominik, geb. 23. 02. 1808 Marburg a/d Drau. Tu tudi materiali o še dveh 
Tappeinerjih – Heinrichu in Josephu –, rojenih v prvem desetletju 20. stoletja, ki bi lahko bila njegova 
potomca.
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obrt, najverjetneje kar pri očetu ali kje drugje, in nato odšel od doma. Po poroki 
z izbranko, ki je več kot le presenetljiva, se je ustalil v Celju in se poslovno podal 
v pivovarstvo, torej postal celjski meščan in dolgoletni pivovar. Podatki o roj-
stvih/krstih njunih otrok so zelo povedni, zbrani v preglednici.

Preglednica 4: Krstni in mrliški vpisi otrok Johanna ml. Tappeinerja v Celju26

rojstvo krščenec/ka starši bivališče 
staršev boter / botra

03. 3. 1835
Josephine 
Emerentia 
†23. 9. 1838

Johann Tappeiner, 
pivovarski mojster
Josepha roj. Schachner

 Mesto št. 116

Johannes Toppeiner,
pivovarski mojster 
v Mbr.
žena Emerentia

02. 5. 1836 
Johann Nepomuk 
†03. 2. 1838

Johann Tappeiner,
pivovarski mojster 
Josepha roj. Schachner

Mesto
št. 116

Joseph Schachner, 
zemljiški posestnik 
Emerentia Tappeiner 
vdova

04. 2. 1839 Friedrich Joseph

Johann Tappeiner,
pivovarski mojster
Josepha roj. Schachner

mesto 
št. 116

Joseph Schachner, 
zemljiški posestnik
Maria Tappeiner žena 
pivovarskega mojstra

12. 4. 1840 Maria Constantia 
Josepha

Johann Tappeiner,
pivovarski mojster
Josepha roj. Schachner

Mesto
št. 116

Maria Tappeiner 
žena pivovarskega 
mojstra 
v Mariboru

Povzeto: Johann ml. Tappeiner (roj. 1809) se je neznano kje in kdaj poročil 
z Josepho roj. Schachner (rojena očitno še pred možem, leta 1808), nedvomno 
sestro Andreasove izbranke Marie. Obe sta bili hčerki Josepha Schachnerja, 
zemljiškega posestnika neznano kje, a najverjetneje v Hausmannstettnu, jugo-
vzhodno od Gradca ali širši okolici. V letih rojevanja in odraščanja otrok sta 
živela v Celju v hiši št. 116. Kakšen prst usode je posegel v življenji obeh bratov: 
imata enak poslovni poklic, oženita se s sestrama. Sklepamo lahko o tem, kje 
in kako sta ju spoznala, morda celo skupaj, morda je prišlo do dveh hkratnih 
porok v Hausmannstettnu, vendar tega avtor ni uspel preveriti. Nato so se jima 
skorajda istočasno rojevali otroci, vsak je dobil štiri. Obema sta v zelo kratkih 
presledkih umrla oba starejša otroka, Johannu celo v istem letu 1838, ko umre 
tudi Andreasov drugorojenec Andreas. Botrstva Johannovih otrok so opravili 
pri prvem še dedek Johann s soprogo Emerentio, nato pa dve naslednji Josephi-
nin oče v paru z Emerentio oziroma s hčerko Mario, medtem ko je zadnjemu 

26 NŠAM, MK, Celje – Sv. Danijel: krstna MK 10 – F 1817 – 1840, pag. 433, 449, 489 in 511, in mrliška MK 
04 –D 1834 – 1850, pag. 54 in 64, vse na istem naslovu kot krsti; v mrliških vpisih sta oba umrla otroka 
označena kot sin/hči pivovarja, ime hčerke je zapisano Emerentia Josepha Topeiner. 
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edina botra Maria Tappeiner. Na tem mestu avtor posebej opozarja še na enaka 
imena obojih otrok, pri čemer je jasno razvidno spoštovanje do (pre)zgodaj 
umrle matere obeh bratov Konstantie, kot tudi do mačehe Emerentie ter seve-
da očeta Johanna.

Johann ml. Tappeiner ni bil pivovar do svoje smrti. Ko je opustil pivovar-
stvo, se je s soprogo preselil v lastno hišo št. 164, kjer sta oba umrla, on kot hišni 
lastnik 11. 5. 1878 v starosti 69 let za infarktom in Josephina 12. 1. 1880 kot 
vdova lastnika nepremičnin v starosti 71 let.27 Od njunih preživelih otrok se je 
sin Friedrich najverjetneje podal v obrtništvo in po poroki neznano kje živel 
vsaj za kratek čas v Celju, dokler ni doživel katastrofe: za kolero leta 1866 pri 
24-ih letih umre najverjetnejša soproga Rosalia Tappeiner (Gewerbersgattin).28 
Podatka o njegovi smrti v mestu vse do konca stoletja ni moč najti, tako da je 
upravičena domneva, da se je odselil. Avtor sklepa o tej zakonski zvezi izključno 
na podlagi dejstva, da drugih Toppeinerjev/Tappeinerjev v celjskih maticah ni 
moč zaznati.

V Mariboru je tako – ob obeh poročenih sestrah ter v večletni lovrenški 
odsotnosti brata Andreasa – že lep čas pred letom 1846 bival še mlajši brat 
Franz (roj. 1813), ki je prav tako ubral poslovnokarierno pot. Po Puffu je bil 
Franz Topainer/Toppainer v 40. letih 19. st. "deželno priznani mlinar", se pravi 
mojster s priznano obrtjo in tudi hišni posestnik na h. št. 46 v Magdalenskem 
predmestju. Verjetno je tu tudi dejansko živel, a le do nekaj pred letom 1845. 
Vsekakor se je izšolal za mlinarskega mojstra in imel v območju mesta tudi svoj 
mlin, kar izhaja iz podatka, da je bil v času tik pred izdajo Puffovega dela celo 
aktualni predstojnik mariborskega mlinarskega ceha.29 V vseh nanj nanašajo-
čih se najdenih matičnih vpisih od 1846. je nato označen kot pivovarski moj-
ster, živeč v Graškem predmestju, v znani hiši št. 3 (gl. spodaj; v njej tudi umre). 
Navaja se tudi sosednja hiša št. 2 in celo tamkajšnja hiša brez h. št. (0!), se pravi 
celoten Tappeinerjev pivovarniško-hišni kompleks. Tudi poznejša Andreasova 
novogradnja na h. št. 26 je stala kar blizu. Ob smrti 7. 7. 1861 pa je ob le-tem 
poklicu zapisan še kot hišni in zemljiški posestnik. Podatkov o rojstvih njegovih 
otrok pred 1846. v vseh mariborskih maticah ni moč najti, kar bi lahko pome-
nilo le, da je bil v mlajših letih daljši čas odsoten. Možno je celo, da se je poročil 
v svojih 20. letih neznano kje, imel otroke, a dokazov ni. Težko je namreč verjeti, 
da bi šele leta 1846 pri svojih 33. letih dobil prvega otroka. 

Zasebno mu življenje tudi v mestu kljub dobri materialni preskrbljenosti 
nikakor ni prizanašalo. Iz matic je razvidno, da je bil od sredine 40. let stoletja 

27 NŠAM, MK, Celje – Sv. Danijel: mrliška MK 06–F 1862 – 1878, pag. 446, in mrliška MK 07–G 1879 – 
1886, pag. 38.

28 NŠAM, MK, Celje – Sv. Danijel, mrliška MK 06–F 1862 – 1878, pag. 105.
29 Puff, Maribor, 41 – omemba Toppeinerjevega mlina v zapisu o h. št. 45, 82 in 150.
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in do smrti poročen z Barbaro roj. Manhar(d)t. V letih med 1846 in 1850 so 
se jima otroci rojevali in umirali drug za drugim že na porodih, verjetno zavo-
ljo kake genske napake (1846. mrtvorojena deklica, 1848. mrtvorojen deček, 
enako novorojenček leta1850).30 

Poklicno je Franz, tako kot brata Johann ml. in Andreas, torej nadaljeval 
očetovo pivovarsko tradicijo, oplemeniteno z rodbinskim imenom. Dejansko 
lahko tako govorimo o kar štirih Toppeinerjih/Tappeinerjih pivovarjih v Mari-
boru in Celju. A očitno niti Franz ni bil zadnji pivovar v družini, kajti prav na 
naslovu ene od Tappeinerjevih hiš tik ob pivovarni v Graškem predmestju št. 3 
je 1. 11. 1872 umrl Heinrich Tappeiner, star 25 let, pivovarski pomočnik (Bier-
brauereigehilfe). Smrt je nastopila zavoljo počene lobanje, kar bi se lahko zgo-
dilo ob nenadejanem padcu/sunku na/v kamnito steno oziroma oster rob ali 
zavoljo nasilnega udarca v glavo.31 Manj verjetno, a ne povsem izključeno (!) je, 
da je bil ta Heinrich Franzov sin, saj se je rodil oziroma bil krščen najverjetneje 
leta 1847 neznano kje. Njegovega krstnega vpisa – časovno možen bi bil edino-
le med obema navedenima mrtvorojenima otrokoma – namreč v tej matici ni. 
Če se je res rodil Franzu in Barbari, je veliko vprašanje, kje so ga krstili in zakaj 
tam. Lahko bi bil tudi sin Andreasovih bratov Josepha Dominika ali Antona 
Tappeinerja, nikakor pa ne Andreasov, recimo iz njegovih lovrenškopohorskih 
let, saj bi to nujno moralo biti zabeleženo v biografiji ter v lovrenških maticah, 
a ni. Dejstvo ostaja: Heinrich je umrl na naslovu, kjer je dobro desetletje poprej 
umrl Franz, torej v hiši ob nekdaj Tappeinerjevi pivovarni, tedaj že v lasti Götza. 
Vse ostalo so zaenkrat lahko le spekulacije. 

Praktično nikakršne informacije pa se v času do konca 19. stoletja ni našlo 
o Johannovem sinu Antonu Tappeinerju. Očitno je – enako kot brat Joseph 
Dominicus – odšel v uk izven mesta in se ni vrnil. 

Kot zapisano, je Johann st. Toppeiner/Tappeiner z družino do malo pred 
letom 1816 živel v lastni hiši v Graškem predmestju št. 10, dokaj blizu svojega 
prvega gostinsko-pivovarskega obrata. Prav tedaj pa jo proda in preselijo se v 
gostišče in pivovarno v bližnjo hišo št. 4 – morda pa je bilo oboje prav v le-tej 
−, kjer se mu rodi poslednji otrok. Vmes tu zgradi lastno novo pivovarno oziro-
ma zelo razširi dotedanjo (morda tedanje preštevilčenje hišne št. 10 ). Nastane 
osnova pozidanega kompleksa, v sklopu katerega so kmalu zavedene kar tri 
hišne številke: 2, 3 in 4. Tu leta 1819 (v hiši št. 4) umre njegova druga maribor-
ska soproga Konstantia Topainer. Nato se po nekajletnem samskem stanu 23. 
novembra 1823. vnovič poroči z Emerentio Hasennauer, rojeno v Schladmingu 
(1790.), hčerjo pogrebnika, tedaj staro 33 let in torej bistveno mlajšo od njega. 

30 Za vse navedeno: NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija: krstna MK V 1844–1851, pag. 66 in 117, in mrliška 
MK III 1845–1873, pag. 22, 48, 65 in 227. 

31 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, mrliška MK III 1845–1873, pag. 421.
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V času te poroke je kot meščan in pivovarski mojster s številno družino živel v 
Graškem predmestju (Gratzer Vorstadt) na naslovu hišna št. 11 (morda pa je to 
preštevilčena hišna št. 10).32 Podatkov o otrocih iz tega zakona ni. 

Najpozneje desetletje po svoji zadnji poroki je Johann navzoč v tamkaj-
šnji hiši št. 2, saj dočaka poroko hčerke Cezilie 1834. na tem naslovu in prav 
tam naslednje leto 13. septembra tudi umre.33 Do leta 1832 opusti gostišče in 
na mestu dotedanje pivovarne ob hišah št. 2 in 3, stoječih nasproti si34, zgra-
di novo, še večjo odslej znamenito Tappeinerjevo pivovarno z že omenjeno 
dvorano in z 1841. dodanim salonom; prav ti dve hiši sta še desetletja pozneje 
v rokah njegovih dedičev. Še v letu smrti, celo še dober mesec pred smrtjo, je 
Johann zmogel botrovati prvorojencema sinov Johanna ml. in Andreasa (gl. 
preglednici 4 in 5). 

Puff ga uvrsti med najbolj znane osebnosti mesta, umrle med leti 1835–
1845. Na nekdanjem župnijskem pokopališču mestne župnije sv. Janeza Krstni-
ka, v Koroškem predmestju – predelu, nekoč imenovanem Lebarje (danes tam 
stadionski kompleks Ljudski vrt) − je Johann uredil družinsko grobnico Topai-
nerjev/Tappeinerjev z litoželeznim spomenikom, kamor so pokopali ne le 
njega, temveč tudi večino njegove rodbine, vsekakor tudi Andreasa.35

Vdova Emerentia se je ponovno poročila pet let po Johannovi smrti. Ta 
poroka hkrati pojasni več odprtih vprašanj o življenju Tappeinerjev tik pred 
Andreasovo prodajo pivovarne in nakupom lovrenške steklarne. Pri 53 letih 
se je 1. 3. 1840 poročila s kar 13 let mlajšim Josephom Sillyjem (40 let), dotlej 
še neporočenim oskrbnikom (Schaffer), tedaj živečim v Graškem predmestju 
na h. št. 10 oziroma v tamkajšnjem Mazerjevem dvoru (Mazerhof), pripadajo-
čem imenju Vetrinjski dvor. Nevesta Emerentia Toppeiner, vdova po Johannu 
Toppeinerju, pivovarskemu mojstru, pa je v tem času živela v Toppeinerjevi hiši 
št. 2 v Graškem predmestju. Za priči sta jima bila nihče drug kot Heinrich pl. 
Gasteiger, "fabrikant", in Othmar Reiser, upravnik (prav Vetrinjskega dvora).36 

Tappeinerjeva učna in prva poklicna leta

Očetove karierne ambicije so segale celo tja do želene potrditve plemiškega 
statusa po davnih prednikih, česar pa mu dvor slednjič ni priznal. 

Že po Andreasovih zgodnjih šolskih letih lahko sodimo, kako zelo je oče 

32 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, poročna MK 1 1777–1824, pag. 104, poročne priče: tkalski mojster 
Giovanni Vallvoÿ, krojaški mojster Jožef Dominig.

33 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, mrliška MK II 1812–1845, pag. 202, vpis o smrti: 13. 9. 1835 Johannes 
Toppeiner star 66 meščan pivovarski mojster (vzrok smrti: otrdelost jeter).

34 Puff, Maribor, 77.
35 Prav tam, 86 in 285.
36 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Marija, poročna MK 2 1824–1845, pag. 102. 



781

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

pričakoval plemiški naziv zase in za svoje moške potomce. Mariborska mestna 
šola je bila za sina "premalo": večji del od šestih razredov realke je namreč opra-
vil v samostanski šoli v Šentpavlu in si tako pridobil zelo solidno osnovno izo-
brazbo, ki jo je nadaljeval in zaključil v Mariboru. Tako bi pridobljeno humani-
stično znanje lahko morda nadgradil tudi z univerzitetnim študijem. A oče je po 
odklonjeni prošnji za plemstvo želel drugače in ga poslal v Slovensko Bistrico 
na dvoinpolletno rokodelsko izšolanje za lectarskega/medičarskega pomoč-
nika, s čemer je hkrati začenjal pridobivati ročnodelovne navade. Biografija 
sicer trdi, da se je Andreas za to odločil prostovoljno (nach freier Wahl)37, a je 
to avtorju prejkone nedoumljivo. Zakaj prav za lectarja? Avtor predvideva, da je 
tak "nasvet"/ideja najverjetneje prišel s posredovanjem Andreasovega krstnega 
botra lectarja (ali slaščičarja) Bancalarija. Vendar – če bi bilo tako, zakaj pravza-
prav odhod v Slovensko Bistrico in ne raje v uk kar pri krstnem botru? Morda je 
bilo posredi želeno privajanje sina na samostojnost. O tem je skorajda zagotovo 
odločil oče Johann. Kakor koli, Andreas je leta 1829 pridobil obrtni poklic.

Očitno je enkrat v naslednjih letih opravil tudi pomočniški izpit iz pivo-
varstva (v njegovo pivovarsko mojstrstvo pa avtor zelo dvomi). Oče ga je naj-
verjetneje občasno že vključeval v vodenje svoje pivovarne, kar pa bi pojasnilo 
njegovo nadaljnje delovanje. Sledila je kratka, nekajmesečna, a morda izjemno 
pomembna doba bivanja v Gradcu –verjetno je tam spoznal bodočo soprogo, 
rojeno v bližnjem Hausmannstettnu – in nato daljše obdobje na Dunaju. V pre-
stolnici naj bi si mladenič nabiral življenjske izkušnje in se skušal osamosvojiti 
v poklicu. Na očetovo željo pa se 1831. vrne v Maribor, da bi bil v pomoč pri 
očetovem – ob pivovarstvu – še dodatnem delu, zakupljenem pobiranju tro-
šarinskega davka naokrog po mariborskem delu tukajšnjega okrožja. To delo je 
bilo naporno, a Andreas se je v njem izkazal. 

Pri dopolnjenih 24. letih (1834) je zanj napočilo obdobje velikega prelo-
ma: Andreas je dopolnil tudi tretjo, tradicionalno zadnjo in najpomembnejšo 
stopnjo polnoletnosti. To je zanj pomenilo, da mu je oče dejansko takoj moral 
izročiti del svojega nepremičnega bogastva. Še isto leto se je poročil z Marijo 
Schachner in se, očitno še kot najemnik, začasno naseli v mestno središče, v 
hišo blizu vogala današnjih Jurčičeve in Vetrinjske ul./tedaj Zum Herrengasse št. 
81. Takoj po Andreasovi poroki ali pa morda še tik pred njo je oče kupil Voglo-
vo hišo s pivovarskim jusom na tedanji Koroški ul. št. 181 (od 1840 št. 187) ter 
mu jo predal v last in upravo.38 Možno je sicer tudi, da je ni dobil prav tedaj, 
temveč šele z očetovo oporočno voljo po njegovi smrti, saj se ponekod v lite-
raturi navaja, da jo je podedoval. S pivovarstvom je mladenič, ob preudarnem 

37 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken, 4.
38 Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 202; Puff, Maribor, 65.
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poslovanju, pravzaprav lahko dokaj hitro obogatel. Že naslednje leto se jima še 
na št. 81 rodi prvi otrok; sledi takojšnja preselitev v hišo št. 181 na rob Glavnega 
trga. Tedaj pa se za Andreasa in Mario pričenjajo časi hudih preizkušenj oziroma 
prava družinska katastrofa, ki jo ilustrira naslednja preglednica.

Preglednica 5: Krstni in mrliški vpisi Andrejevih otrok39 

rojstvo ime krščenca/
ke starši naslov bivališča 

staršev
boter /
botra

9. 8. 1835 Joseph Johann
†16. 2. 1836

Andreas Tappeiner, 
meščan pivovarski 
mojster
Maria roj. 
Schachner

hišna št. 81
Johannes Toppeiner
pivovarski mojster

24. 1. 1837 Andreas Paul
†25. 6. 1838

Andreas Tappeiner,
pivovarski mojster 
Maria roj. 
Schachner

hišna št. 181

Emerenzia 
Tappeiner vdova 
pivovarskega 
mojstra

28. 12. 1837 Emmerich Carl 
Franz

Andreas Tappeiner,
pivovarski mojster
Maria roj. 
Schachner

hišna št. 181

Emerenzia 
Tappeiner vdova 
pivovarskega 
mojstra; 
nadomeščala: 
Constanzia Nasko, 
žena usnjarskega 
mojstra

19. 5. 1841 Pauline 
Josephine 
Johanna

Andreas Tappeiner,
meščan in lastnik 
steklarne Maria roj. 
Schachner

hišna št. 187

Josephine Tapp(ein)
er žena pivovarja v 
Celju

Tudi imena njegovih otrok izkazujejo veliko mero tradicijskih navezav 
bodisi na umrle prednike ali na živeče najbližje. Prvo ime sina prvorojenca 
Josepha je enako kot pri očetovem prvorojencu in tudi pri bratu Johannu ml., 
le da ga je ta dal hčerki Josephine ne glede na to, da je bilo hkrati ime soproge, 
medtem ko je drugo tako očetovo (morda po kakem njegovih prednikov) kot 
tudi tastovo; tudi imeni Andreas in Paul sta morda dani po katerem od očetovih 
prednikov; ime Emmerich je povsem razumljivo tako glede na mačehino botr-
stvo kot tudi na brata; ime edine hčerke pa je logična kombinacija moških in 
ženskih družinskih imen ter vsekakor botre.

Človeško razumljivo je, zakaj je Andreasova biografija iz leta 1868 zamolča-
la rojstvo prvih dveh otrok, k temu še sinov; udarci usode so bili očitno prehudi, 

39 NŠAM, MK, Maribor – Sv. Janez Krstnik, krstna MK VI 1834–1859: pag. 12v–13, 24v–25, 31v–32 in 
56v– 57; za obe smrti na istem naslovu hišna št. 181: prav tam, mrliška MK II 1762–1857, pag. 319 in 
341. 
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da bi jih sam mnogo pozneje ob pisanju le-te hotel podoživljati. 
Leto po poroki, 1835, je tako nedvomno prvo od zelo usodnih let v nje-

govem življenju. Umreta namreč tako Joseph Tappeiner kot oče Johann, že 
poročeni Andreas pa se je z delovanjem svoje pivovarne že vključil v poslov-
no življenje mesta. Očetova smrt mu je prvič v življenju ponudila priložnost 
temeljitega samostojnega razmisleka, kaj naj bi odslej sploh počel. Odtlej naj bi 
v njem celo tlela želja po selitvi iz mesta. Kot že uspešen pivovarski in gostilni-
ški poslovnež z lastnim lokalom na skorajda idealni lokaciji na robu Glavnega 
trga je naslednjega, 1836. leta, sicer kmalu po smrti prvega otroka, razglašen za 
mariborskega meščana in vse je kazalo, da bi to znala postati ena od tedaj še ne 
prav tolikerih zgodb mariborskih uspešnih poslovnih osebnosti v predmarčni 
dobi. Vendar se je še kako obrnila! 

Količina zbranih podatkov sedaj omogoča približno rekonstrukcijo 
življenj, poslovanja in premoženjskega stanja v Mariboru živečih članov druži-
ne v letih po očetovi smrti. Upoštevati je treba, da je Johann st. vdovi in dedičem 
zapustil kar lepo nepremično premoženje. Hčerki sta bili z dobrima porokama 
preskrbljeni; sin Johann ml. se je dotlej že poročil ter ustalil v Celju kot pivovar, 
k čemur je očitno denarno pripomogel oče; sinova Joseph Dominicus in Anton 
najverjetneje nista več v mestu; o Franzu pa sledi daljši zapis. V dediščinskem 
postopku in v naslednjih letih je največ dobil prav Andreas, zato poglejmo, 
kako je bilo z njim. 

Leta 1835, verjetno po ureditvi dediščine (predvidoma takoj po očetovi 
smrti, se pravi pred koncem septembra), je, ob lastnini hiše z lokalom in pivo-
varno na robu Glavnega trga, kjer tudi živi, naveden še kot lastnik hiše v Cerkve-
ni ul. (prav tedaj h. št. 187; od 1840 št. 193), dobljene po starših – solastnikih. 
Le leto zatem sam dokupi še sosednjo hišo z gostilniškim jusom v Cerkveni ul., 
tedaj h. št. 186 (od 1840 št. 192; obe v kareju med Poštno ul. 10 in Lekarniško ul. 
7). Obe sta torej ležali zelo blizu njegovega tedanjega domovanja. Upoštevajmo 
še, da je družina vseskozi obdržala znano očetovo pivovarno v Graškem pred-
mestju oziroma je od 1834. v rokah imela kar dva pivovarska obrata. Oba je po 
očetovi smrti sprva nedvomno vodil Andreas, saj je bil brat Franz verjetno še 
neusposobljen za tovrstno poslovanje, sploh pa premlad za dejanski prevzem 
podedovanih nepremičnin. Najverjetneje je tudi to pivovarno podedoval že 
polnoletni Andreas, in jo vodil vsaj do Franzove polnoletnosti 1838. Po rojstvu 
sina Emmericha in vsekakor še pred rojstvom hčerke (1841), po Leskovcu naj 
bi to bilo 1840., ko svoj dom, lokal in pivovarno na Glavnem trgu proda Franzu 
Tscheligiju, se Andreas preseli v podedovano hišo v Cerkveni ul. št. 187. Tik pred 
dokončno sklenjeno in urejeno selitvijo v Lovrenc na Pohorju pa je obe tukaj-
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šnji hiši 1846. hkrati prodal zakonskemu paru Klindera.40 
Očitno pa je podedoval tudi že omenjena poslopja in zemljišče/vrt v kare-

ju severozahodnega vogala mestnega obzidja, saj je kot lastnik tu hitro zatem 
uredil zelo priljubljen gostinski obrat z vrtom, kamor so meščani radi zahajali 
tako na osvežitev po sprehodih kot tudi na nedeljska druženja ipd.41 Tako je 
torej kljub bivanju v Lovrencu Andreas vsekakor ostal mariborski gostinec, saj 
ga je obdržal ne le do konca svojih lovrenškopohorskih let, temveč še daleč 
po nastopu županovanja v mestu; šele v 60. letih sledi prodaja tudi teh nepre-
mičnin Tscheligiju, ki je prav tu nato zgradil svojo znamenito Gambrinusovo/
Gambrinovo dvorano pivnico.

Dvonadstropno hišo v Gosposki ulici je družina 1838. ali leto pozneje, 
po Curku pa šele 184042, prodala gostincu Josephu Götzu. Pritlično hišico na 
Minoritskem trgu št. 229 (od 1840 št. 236) so Tappeinerji 1840. prodali prav 
tako zakoncema Götz. Vprašanje tu je, kdo ju je podedoval in prodal ter zakaj. 
Leta 1838 dopolni polnoletnost Franz, tedaj že gotovo izšolan mlinar, in morda 
si je prav s kupnino od prodane podedovane hiše v Gosposki ul. lahko kupil 
lasten mlin v mestu; ali pa se je že dotlej odpravil iskat sreče izven mesta ter se 
semkaj vrnil enkrat pozneje. Leta 1840 sledi ponovna poroka vdove Emerentie, 
tedaj živeče v Graškem predmestju v že znani hiši št. 2 (morda sama), kar bi 
pomenilo, da je najverjetneje podedovala in prodala hišico št. 229. Od te poro-
ke naprej je namreč zaživela z možem drugod, morda celo v predmestni hiši št. 
10, kjer je tedaj živel novi soprog in je sicer od prej v življenju z možem Johan-
nom ni poznala. Čez čas si nekje v tem predelu zgradita povsem novo hišo, 
katere lastnica je ona in ne mož. Puff navede, da je Emerentia Silly v letu 1846 
imela novo, še neoštevilčeno lastno hišo v Graškem predmestju43, kar potrjuje 
avtorjevo domnevo o njenem dedovanju in prodaji hišice št. 229. Bila je očitno 
dobrega zdravja, saj je za kar nekaj let preživela Andreasa. Kot že zapisano, je 
na dlani vtis, da so jo pastorki in pastorke tudi po očetovi smrti primerno spo-
štovali.

Kaj so torej iz dediščine po očetu dobili bratje Johann, Joseph Dominicus 
in Anton? Vsi trije, tudi najmlajši Anton, pa morda še Franz, so odšli iz mesta še 
pred očetovo smrtjo. In kaj sta dobili obe hčerki? Najverjetneje so se dogovorili 
v krogu družine in jim je Andreas v naslednjih letih izplačal denarne deleže iz 
resnično lepih poslovnih zaslužkov. Od slednjih – in seveda ob dobrem poslo-

40 Puff, Maribor, 65; Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941", 316; Semlič Rajh, Oman, 
Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 207.

41 Puff, Maribor, 157.
42 Po Puffu naj bi bila ta prodaja izvršena 1839, prim. prav tam, 45, in Curk, "Dopolnitve", 333; Semlič 

Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor. Mesto, hiše, ljudje, 96. Tu je zapis, da je Götz to hišo leta 1838 kupil od 
Andreasovega očeta Johanna, kar nikakor ne more biti res, saj je taisti umrl tri leta prej.

43 Puff, Maribor, 78.
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vanju – mu je po izplačilih ostajal še lep kupček denarja, ki ga je morda hotel 
tako ali drugače oplemenititi.

Nato pa se je v Andreasovi glavi porodil, očitno že lep čas pred rojstvom 
hčerke Pauline, popoln poslovni in nekaj let pozneje še življenjski preobrat. 

Tappeinerjev nakup steklarne v Lovrencu in njegova 
lovrenškopohorska leta

Ne ve se konkretno, zakaj, kaj je ali naj bi vplivalo na Andreasovo odločitev o 
prehodu iz pivovarstva ter sploh iz mariborskega mestnega poslovnega okolja 
v pohorsko steklarstvo. Mirnik povzemajoče po biografiji trdi, da je to bila nje-
gova že nekajletna vroča želja, ki jo je tudi uresničil. Konkretna letnica nakupa 
lovrenškopohorske steklarne je do danes ostala sporna. Po Leskovcu jo je kupil 
že 183844 . Fran Minařik navaja letnico 1843, ki jo po njem povzema tudi Var-
lova. Avtor na tem mestu nedvoumno najbolj zaupa podatku v krstnem zapisu 
njegovega zadnjega otroka (gl. preglednico zgoraj), ki pove, da je Andreas sredi 
maja 1841 že lastnik steklarne. Torej se je nakup dovršil najpozneje v zgodnjem 
letu/v prvih mesecih 1841. Dejstvo je: Tappeiner se skoraj zagotovo po tehtnem 
poslovnem premisleku odloči za povsem nov poslovni korak. Proda dom, hišo s 
pivovarno na Koroški ul. 187, Tscheligiju, in kupi obetavno cesarsko-kraljevsko 
privilegirano steklarno Maximilliana Andreeja v Lovrencu na Pohorju. Odlo-
čitev je zagotovo zelo olajšalo še eno dejstvo: za enak poslovni korak, nakup 
steklarne v Josipdolu pri Ribnici na Pohorju, sta se nekaj prej, leta 1838, odločila 
Andreasova sestra Cezilia in soprog Heinrich Gasteiger. Obdržala sta jo kar 14 
let, jo nato prodala, nakar pa jo je Heinrich 1864. ponovno odkupil, morda tudi 
na Andreasov nasvet, ter jo imel še po ženini smrti.45 Nič čudnega: s temi naku-
pi so večji del pohorskih steklarn imeli v lasti mariborski meščani, tudi znana 
Benedict Vivat in Josef Langer, tedaj najpomembnejša pohorska steklarja. A le 
Tappeiner je želel in odšel z družino živet v pohorsko puščo.

Tappeiner gre torej, pravzaprav dokaj tvegano, v dejavnost, o kateri ni vedel 
praktično nič. Z enakim izhodiščem se je v ta posel podal tudi zakonski par 
Gasteiger. Zato je posle v njegovem imenu vodil zaupanja vreden upravnik. 
Očitno je steklarna uspešno poslovala, saj se naročila kar vrste. Andreas jo lep 
čas vodi na daljavo; hkrati poročila govore o njegovih vzornih odnosih do tam-
kajšnjih delavcev.46 Zaslužki so mu omogočili lagodno mestno življenje, hkrati 

44 Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941", 323.
45 Valentina Varl, Pohorsko steklo – steklo z dušo. Oris steklenih izdelkov in steklarstva na Pohorju, 

Pokrajinski muzej Maribor (Maribor, 2006), 41. 
46 Prav tam, 44–45; o Tappeinerjevi steklarni kot taki razen sestavka v knjigi Varlove še: Puff, Maribor, 
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mu je hitro rasel tudi ugled. Vstop v mestno politično smetano mu je uspel pov-
sem nenadno z izvolitvijo v mestni odbor, kjer pa ne ostane dolgo. V glavi mu 
zraste nov življenjsko pomemben projekt: ne glede na lagodnost in luksuz v 
velikem mestu se je Tappeiner nekaj let pozneje, 1846., odločil za prodajo obeh 
hiš v Cerkveni ulici ter se z družino nato preselil v odročni Lovrenc na Pohorju 
in tam nadaljeval svojo novo uspešno, ne le poslovno, temveč tudi funkcionar-
sko in politično kariero.

O njegovem konkretnem tukajšnjem delovanju je sicer ohranjenih izredno 
malo virov. Po pisanju Varlove je steklarna pod njegovim posrednim vodenjem 
izdelovala kvalitetno zelo cenjene raznovrstne izdelke. Kako je s prisotnostjo 
zakoncev Tappeiner v lovrenških maticah? Vpisov njunih tovrstnih dejanj je, 
nasprotno od pričakovanj, izredno malo, a se jih je našlo. Že leto po prihodu 
– ali pa še v letu prihoda – je avgusta 1847 Andreas kot poročna priča stal ob 
strani ženinu Franzu Rodoscheggu, sinu gostilničarja s Ptuja, ki je bil ob poro-
ki s Katarino Gregorc upravnik in okrajni komisar gospostva Melje ter živel 
v Mariboru na imenju Plazerjev dvor. Lastnoročnemu podpisu je dodal izraz 
"lastnik steklarne" (Glasfabrik Besitzer). Drugič se je v enaki vlogi znašel pred 
oltarjem lovrenške župnijske cerkve novembra 1850 kot priča Franzu Brauner-
ju, lectarskemu mojstru, sinu lectarskega mojstra v Mariboru, Franza Brauner-
ja, znanega meščana, ki ga je Andreas kot lectar zagotovo poznal, in Katarini 
Kellner. Ob podpisu v matico se je zapisal kot Bürgermeister in St. Lorenzen.47 
Kot krstni boter tu ni nastopil. Zato pa so za botrstvo zaprosili soprogo taisti, 
katerim je ob poroki pričal že mož: Marija Tapainer, Glasfabriksinhabers Gat-
tin, je aprila 1850 botrovala Pauline, hčerki Franza Rodoschegga, živečega tam 
v trgu, prav tedaj namestnika tamkajšnjega cesar. kralj. državnega odvetništva 
(Staatsanwaltsubstitut).48

Uradniško kariero je Andreas začel prav v Lovrencu na Pohorju. Morda so 
mu sicer minimalne mariborske odborniške izkušnje tam dale zadostno mero 
ambicioznosti ter poguma, kjer je nekaj po naselitvi član občinskega odbora, 
nato kar občinski predstojnik, in med avgustom 1850 in februarjem 1853 izje-
mno uspešen župan. O tem kar zadovoljivo poroča že biografija.49 

Vendar zdaleč ni aktiven le v županski funkciji. Ob ustanovitvi novih 
gospodarskopredstavniških gremijev, dveh štajerskih trgovsko-obrtnih zbor-
nic, v letu 1850 kandidira za sedež v graški zbornici kot predstavnik obrti iz 
mariborskega okrožja, in je seveda izvoljen skupaj z zetom Aloisom Naskom.50 S 

129 in 155. 
47 NŠAM, MK, župnija Lovrenc na Pohorju, poročna MK 6 1841–1869, fol. (sic!) 44 in 62.
48 NŠAM, MK, župnija Lovrenc na Pohorju, krstna MK 8 1828–1850, pag. 187.
49 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken, 5–7.
50 Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941", 327.
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tem je odslej v položaju, ko je lahko pridobil bistveno več poslovnih informacij 
kot recimo "konkurenca". Ta položaj pa ob županovanju hkrati pomeni njego-
vo trajnejše funkcionarsko srečevanje z Gradcem.

V začetku leta 1853 mu je bilo steklarstva in županovanja v Lovrencu dovolj; 
očitno je, da si je povratno selitev v Maribor zastavil že lep čas prej. Tedaj ste-
klarno proda in se vrne v mesto, kjer si je v Graškem predmestju kot pripravo na 
vrnitev že postavil novo hišo s št. 26. Morda pa je na odločitev o vrnitvi vplival 
tudi kak družinski dogodek, npr. smrt brata Antona , ali pa družinska katastrofa 
brata Franza, saj se naseli v njegovo neposredno bližino. Znova sklene delati 
tisto, kar je tu uspešno delal že nekoč, in je tedaj postalo ena od konjunktur-
nih značilnosti mesta: le leto zatem, 1854., uredi za tiste čase razumno naložbo, 
proizvodno razširi (in ne postavi na novo, kot je menil še F. Baš ter je to nekritič-
no povzel Mirnik) svojo predmestno pivovarno z veliko kletjo51, ki tako posta-
ne za Tscheligijevim tedaj drugi največji tovrstni obrat. S tem je pravzaprav ostal 
prava konkurenca Tscheligiju, ki mu je s prodajo pivovarne pomagal v status 
pivovarja, in ostalim. Tako je intenzivirana pivovarska tradicija Tappeinerjev v 
Graškem predmestju52, kjer je nedvomno delal tudi Franz; morda je celo sola-
stnik ali vsaj vodilni v podjetju. Še zmeraj je Andreas ostal tudi lastnik gostišča z 
vrtom v predelu pod severnim obzidnim prostorom.

Hitro znova postane spoštovan član mestne elite. Od 1856. ga je župan 
Othmar Reiser kot zunanjega svetovalca pritegoval v delo mestnega odbora. 
Osebno sta se poznala že vsaj iz let ob očetovi smrti in pozneje, saj je bil Rei-
ser, kot zapisano, 1840. poročna priča Andreasovi mačehi. Ta leta so mu tekla 
v vlogi uspešnega poslovneža in verjetno tako ali drugače aktivnega soustvar-
jalca vsakdanjega mestnega napredka, a še izven lokalnopolitičnih voda, kar 
pa mu očitno ni bil zadnji ideal. Želel je več, zaželel si je prave politične kariere 
in jo leta 1861 tudi začel uresničevati. Januarja postane predstavnik mesta v 
štajerskem deželnem zboru, dva meseca pozneje pa še predstojnik mestnega 
občinskega odbora oziroma bolj razumljivo mestni župan. Hkrati julija istega 
leta umre brat Franz. Zato slednjič proda družinsko pivovarno Tomažu Götzu, 
ki jo le-ta še poveča v pravo industrijsko pivovarno in ob njej pozneje zgradi 
znamenito Götzovo pivnico (danes Unionska dvorana) ter se posveti skoraj 
izključno svojim novim političnim vlogam. Še naprej je obdržal omenjeni lokal 
in pripadajoče zemljišče pred vogalom današnjih Gregorčičeve in Gledališke ul.

Tappeiner in mariborski občinski odbor 

51 Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana Andreasa Tappeinerja", 55.
52 Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941", 339.
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O osnovnih potezah delovanja mariborskega občinskega odbora v predustavni 
dobi je pisalo že nekaj avtorjev, nazadnje obširneje Zdenka Semlič Rajh v zače-
tnih sestavkih vseh treh doslej izdanih zvezkov GZM s sejnimi zapisniki odbora.53 

Z nastankom (mestne) občine Maribor 1849. se je edino upravno telo 
mesta, še v začetku naslednjega leta imenovano mestni magistrat, takoj nato pa 
meščanski odbor in čez nekaj let, po dokončni priključitvi predmestij mestu, 
končno občinski odbor, moralo dokončno posloviti od terezijansko-jožefin-
ske tradicije magistratnega organa, ki je vse dotlej utelešal večstoletno usedlino 
srednjeveškega in novoveškega mestnega sveta z mestnim sodnikom, pozneje 
županom, na čelu. 

Prelom se je že na zunaj videl v številu članov odbora, saj jih je odslej nujno 
moral šteti vsaj 12. Kljub trditvi, da se potem v mestni upravi in samoupravi 
nič več ni spremenilo54 je dejstvo, da se je število odbornikov v zgodnjem času 
Reiserjevega vodenja dvignilo sprva na 15–16 (pomeni: župan in 14/15 odbor-
nikov), nato pa še pred sredino 50. let na kar 19 (župan + 18) in takoj nato na 
21 (župan + 20) članov; hkrati je število vabljenih vseskozi nihalo med temi 
številkami.55 Isti zapis navaja število celo trideset članov (rednih) občinskega 
sveta56 v tej dobi, kar je sicer prejkone nerazumljivo, saj potrditve le-tega v teda-
njih virih – protokolih mestne občine ni, medtem ko se posamičnih izrednih 
sej z dodatnimi povabljenimi udeleženci seveda ne more šteti kot rednih (pri-
mer ene takih gl. v nadaljevanju) ; nato pa jih je od 1856 do konca njegovega 
mandata znova 1657 (župan + 15). Nasprotno pa se je tedanjih sej nekajkrat 
udeležilo le šest – osem odbornikov. Avtor to poudarja zato, ker o formalni deli-
tvi odbornikov na "ožji" in "širši" del odbora ne more biti govora, saj za to ni bilo 
nikakršne zakonske osnove. Pa vendar so v letu 1860 izvedli povsem običaj-
no redno sejo (Berathung) 10. marca celo le z ob županu štirimi povabljenimi 
odborniki in tudi toliko udeleženimi, naslednjo 26. marca pa z le enim več. A že 
v poznih 50. letih je številka vabljenih članov na seje nihala med devet in štiri-
najst. Ob Tappeinerjevem nastopu pa se njih število ponovno bistveno zveča.

Andreas po vrnitvi v mesto vse do nastopa županske funkcije ni bil član 

53 Zdenka Semlič Rajh, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor 1853–1856. Kritična 
objava arhivskih dokumentov, zbirka Gradivo za zgodovino Maribora (GZM), XL. zvezek, Pokrajinski 
arhiv Maribor (Maribor, 2015); ista, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor 1857–
1859. Kritična objava arhivskih dokumentov, zbirka GZM, XLI. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor 
(Maribor, 2016); ista, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor 1860–1861. Kritična 
objava arhivskih dokumentov, zbirka GZM, XLII. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor (Maribor, 2017).

54 GZM XL. zv., 2015, 9.
55 Prav tam, 35–38, 47, 64–65 in 79–80: na obe junijski seji leta 1854 je ob županu bilo povabljenih še 

15 oziroma 12 članov, na prvo julijsko pa ob njem že kar 20 članov; v naslednjem letu (1855) je na 
junijsko sejo bilo ob županu povabljenih 18 članov, na decembrsko sejo pa že 20 članov.

56 Prav tam, 10.
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občinskega odbora. Njegov prvi konkreten stik z odborom se zgodi v letu 1856, 
ko ga na sejo "razširjenega in izrednega meščanskega odbora" (… des vermehrten 
und außerordentlichen bürge. Ausschußes) 30. aprila povabijo zavoljo razdela-
ve situacije glede načrtovanega podaljška/zaključka "kaniške" železniške proge 
(z Madžarske) iz Nagkanizse (Velike Kaniže) prek Ptuja do Poljčan – kako bi 
namreč lahko Maribor preprečil zaključno postajo v Poljčanah in jo "prenesel" 
v Maribor, kot naj bi bilo sprva načrtovano. S tem bi mesto zagotovo še dodatno 
pridobilo na prometno-komunikacijskem pomenu in tudi nasploh, potem ko 
je lahko vsakdo uvidel, kaj je železniška povezava v prvem desetletju obratova-
nja doprinesla k njegovemu napredku. 46-letnega Andreasa na seji deputirajo 
za člana posebne tričlanske mestne ("na mestne stroške") delegacije na Dunaj 
v družbi župana Reiserja in Aloisa pl. Kriehuberja.57 To je dokaj nenavadno, če 
se upošteva, da dotlej v mestni upravi ni imel ne izkušenj ne konkretnega polo-
žaja. Ima pa zato kar nekaj prednosti, ki jih – razen seveda aktualnega župa-
na – ne premore nihče: bogate županske izkušnje iz Lovrenca, po katerih ga 
graški državnouradniški gremiji že poznajo; morda tudi še kdo v prestolnici, 
saj je nedolgo nazaj še aktivno županoval. O dejanski poti na Dunaj oziroma o 
rezultatih delegacije mestni protokoli molče. Seveda je kot dokončna rešitev 
obveljala "varianta Poljčane" oziroma točneje izgradnja večje ranžirne postaje 
na Pragerskem kot zaključnica oziroma priključek na železnico proti Trstu ozi-
roma Dunaju.

Drugi njegov stik z občinskim odborom še pred župansko funkcijo pa je 
situacija pozimi 1860. Mesto je pred koncem februarja sklicalo posvetovanje 
razširjenega (erweiterten) občinskega odbora na temo, ali bi in kako bi pre-
vzelo v zakup oziroma postalo zakupnik užitninskega (pravilneje: trošarinske-
ga) davka (Verzehrungssteuer) na področju mestne občine na vse tu prodano 
vino in meso za letno zakupno vsoto 32.000 goldinarjev (gld) avstrijske vre-
dnosti oziroma polletno 16.000 gld. Odločili so se za polletni zakup z možno-
stjo zaprošenja za enako še v naslednje 1861. leto. Med podpisniki protokola, 
potemtakem tudi samega posvetovanja, se je znašel tudi Andreas58 – zakaj? 
Najverjetneje zavoljo dejstva, da je imel prav s tem poslom, namreč zakupom 
trošarin, že bogate izkušnje iz let, ko je očetu pomagal v taistem. 

Županovanje in druge aktivnosti Andreasa Tappeinerja 1861–1867

57 GZM XL. zv., 2015, 84–85.
58 GZM XLII. zv., 2017, 31–33.
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Izgled je, da je Tappeiner z delovanjem "njegovega" občinskega odbora upra-
vljal mesto enako kot večina njegovih naslednikov, ki so vsi brez izjeme znali 
upravljati lastna manjša ali večja podjetja v mestu, torej kot gospodarstve-
nik, po načelu "dobrega gospodarja". Kako prav so mu torej prišle dolgoletne 
podjetniške izkušnje, je jasno. Avtorju pa se nekatere trditve o delu odbora v 
njegovih treh mandatih v biografskem spisu, kar je povzeto po njegovem ura-
dnem končnem poročilu o županovanju, oddanem na zadnji seji pod njegovim 
vodenjem 24. decembra 1867, vsekakor zdele enostranske in pretirane. Reci-
mo Andreasovo navajanje okrog dvesto opravljenih sej odbora, saj seštevek 
vseh uradno sklicanih ter izvedenih sej po arhivirani dokumentaciji, v kateri 
ni opaznih lukenj, pokaže število natanko sto (ali pa morda kako več) sej; ali 
pa je v to vštel tudi kar več krajših sestankov odbora brez statusa redne seje, je 
drugo vprašanje. Nekaj pa je celo zelo dvomljivih, npr. tista – nedokazana in 
nepreverljiva – o darovanju lastnih 10.000 gld za potrebe mesta brez vsakršnih 
zahtev po povračilu, kar je bilo nato nekritično povzeto brez konkretnejšega 
razmisleka o dejanski višini in tedanji vrednosti take vsote.59

Način sklicevanja sej odbora je bil dotlej že utečen. Tri-dva dni ali kar več-
krat tudi le dan pred sejo je eden od nižjih uslužbencev občinske uprave vsem 
odbornikom v podpis raznašal vabilo (Einladung), oziroma cirkularni razglas 
seje (Umlaufschreiben) s podpisom župana, ki so ga morali v njihovo vednost 
lastnoročno podpisati vsi vabljeni na določena mesta ob že izpisanih imenih 
in priimkih. Odsotnost odbornikov na sejah pa je bila temu navkljub očitno 
kar pereča, npr. izredni seji odbora 8. oktobra 1858, sklicani le dan poprej, so 
– kljub védenju o sklicu in opozorilu o važnosti seje na vabilu – prisostvovali 
ob županu le trije. Zato je odbor v smislu svojega ustreznega normalnega dela 
poslovniško očitno uvedel nekaj enostavnih pravil, od katerih je bilo najpo-
membneje, da se odbornik ne glede na odsotnost strinja z vsem na seji sklenje-
nim. Tako so omenjeni županovi sklici sej z vabili v jeseni leta 1858 in naprej 
v več primerih že opremljeni z dodatkom, da bo odsotnost na seji pomenila 
odbornikovo vnaprejšnje strinjanje s sprejetimi sklepi, kar se je nato dodalo 
tudi v uvodni del sejnega protokola.60

Tappeiner je torej nastopil župansko funkcijo na prvi od obeh aprilskih sej 
7. aprila. Čez nekaj let je ustrezno poskrbel za večjo dostopnost odborovih sej 
javnosti: v tedaj edinem mariborskem časopisu so v posebni rubriki Iz občin-
ske izbe (Aus der Gemeindestube) napovedovali sklice "javnih sej" z bistvenimi 

59 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken, 8; Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana 
Andreasa Tappeinerja", 68. 

60 GZM XLI. zv., 2016, na več mestih za leto 1858: 91 in 95, 96 in 101, 103 in 107 ter naprej. Npr.: … mit 
dem Beifügen ein, daß der Ausbleibende als den Beschlüssen beistimmend wird.
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točkami.61

Preglednica 6: Temeljne novosti, značilnosti in posebnosti delovanja mariborskega občinskega odbora 
pod Tappeinerjevim vodstvom 1861–18676263

leto število 
sej novosti, značilnosti in posebnosti delovanja občinskega odbora

1861 19

• Zavoljo dokončno konstituirane mestne občine s predmestji vred zvečano število 
članov: odslej sprva 23, nato po vključitvi dr. Matthäusa Reiserja od majske seje 
naprej 24 (župan in 23 odbornikov) iz vseh štirih mestnih četrti. To število ostane 
enako do konca Tappeinerjevega vodenja. 
• Za odbor se pojavi povsem nov izraz "občinsko zastopništvo" (Gemeinde 
Repraesentanz).
• V okviru odbora so nato na novo opredeljeni štirje mestni svétniki (Gemeinderath): 
Albensberg, Candolini, pl. Kriehuber, Kartin; ostali (19) so odborniki.
• Bistveno večje število sej v primerjavi s številom sej v prejšnjih letih.
• Seje trajajo vsaj dve in več ur.

1862 14

• Nadzor prisotnosti na sejah: na majski seji je predstavljena tabela prisotnosti članov 
odbora od konstitutivne seje 7. 4. 1861 do seje 1. 4. 1862, skupno 22 sej. Največkrat 
so jim prisostvovali trije svétniki (21– oziroma 22–krat) razen Albensberga, ki 
je manjkal na kar šestih; najbolj neredna sta bila Gasteiger in Reiser s po le deset 
prisotnostmi, nato pa Dominkuš in Tscheligi s po 12.63

1863 17

• V januarju kar štiri seje.
• Karl Candolini od druge do četrte januarske seje kot (morda) najstarejši med 
svétniki nadomešča župana v njegovi daljši odsotnosti; hkrati pa sta na tej isti seji 
in ostalih januarskih prisotna kar dva nadomestna člana odbora (die Herrn Ersatz 
männer) Josef Gilg in Siman Wolf.

1864 10

• Po seji 25. 2. ni sej vse do 11. avgusta. 
• Pred 26. 3. je občinski odbor razpuščen; tedaj se zgodi posvet odbornikov, ki pa 
nima statusa redne seje. 
• Na prvi avgustovski seji spremembe v sestavi: svétniki so odslej Kartin, Kriehuber, 
ter nova Mohor in dr. Dominkuš (manjkata torej Albensberg in Candolini), ter več 
novih odbornikov, ki nadomestijo dotedanje. Slednjih bo v naslednjih letih še več.

61 Primer: Marburger Zeitung, 3. 1. 1866, št. 1-Probenummer, str. 3.: "('Aus der Gemeindestube.') Morgen 
findet im Rathaussaale die öffentliche Jännersitzung des Gemeindeausschusses statt, in welcher 
Unterstützungsgesuche und Bauangelegenheiten zur Verhandlung kommen." 

62 Povzeto in urejeno po objavljenih in še neobjavljenih sejnih zapisnikih: Pokrajinski arhiv Maribor 
(PAM), fond Mestna občina Maribor 1528–1941 (SI_PAM/0005), škatle sign. 1111015/25 – 
1111015/28 (dalje: PAM, Mestna občina Maribor, sign.)

63 PAM, Mestna občina Maribor, sign. 1111015/26, Sitzungs – Protocoll, 6. maj 1862, priloga. 
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Vabilo na sejo 
občinskega odbora 
novembra 1866 (gl. 
sl. 2) (PAM, fond 
Mestna občina 
Maribor 1528 ̶1941 
(SI_PAM/0005), sign. 
1111015/27: sejni 
zapisniki obč. odbora 
od 1865–1866)
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1865 14

Sestava odbora: vabljeni za 2. sejo: svétniki Johann Kartin, Alois pl. Kriehuber, Stefan 
Mohor, dr. Ferdinand Dominkuš (sic!), odborniki: Josef Bancalari, Alois pl. Feyrer, 
Heinrich pl. Gasteiger, Johann Girstmayr, Friedrich Leyrer, Mathias Löschnig, Michael 
Marco, Johann Merio, Franz Oehm, Franz Perko, Johann Pichs, Franz Pichler, dr. 
Mathäus Reiser, Franz Rödling, Franz Stampfl, Johann Stiehl, dr. Karl Waltner, Adam 
Wiesinger, Josef Wundsam
• Dvakrat v tem letu je del seje prav tedaj izglasovan za Vertrauliche Sitzung kot del 
seje po zaključku redne z obravnavo občutljivih podatkov, sodelujejo vsi navzoči. 
Takih bo v naslednjih letih še več.
• Pojavijo se sklici posebnih izrednih zaupnih sej: za 15. julij ob 16.00 je sklicana 
izredna seja odbora zavoljo početja četrtošolca Ferdinanda Kornbergerja, vodi 
jo župan: … Die Sitzung ist des Gegenstandes und der Consequenzen wegen eine 
vertrauliche.64

• Dnevni red se že deli na točke, razporejene v pet sekcij – I. II., III., IV. in V. Med 
obširnim materialom seje 03. 8. je tabela in tudi protokolni zapis z natančnimi 
opredelitvami področij, spadajočih v vsako od sekcij, in tudi imena članov odbora, 
razporejenih v posamične sekcije.
• Na sejah člani že vlagajo posamične pisne amandmaje (Abandement).
• 23. in 29. septembra ima odbor tudi dva kratka sestanka brez statusa redne 
seje glede nujnih zadev, npr. 29. 9. obisk barona pl. Meeseryja, drž. namestnika na 
Štajerskem, v Mariboru, nato 1. 10. še obisk deželnega glavarja grofa Gleispacha. 
Odborniki so o sklicih zmeraj vsi obveščeni.
• Med materiali decembrske seje je tudi spisek stotih meščanov – upravičencev za 
glasovanje v upravni odbor novoustanovljene mestne hranilnice. Je odličen enkraten 
vir za mariborsko meščanstvo tiste dobe!

1866 16

• Dve izredni in ena zaupna seja.
• Zavoljo bolezni in zato stalne neudeležbe spomladi odpade svétnik Kartin. Nato pa 
je od julija naprej določen stalni županov namestnik (Stellvertreter) Josef Bancalari; 
ta v županovi odsotnosti sklicuje in vodi seje, tudi v 1867. Medtem občinskih 
svétnikov ni več – so le še kot člani odbora.
• Najpomembnejši akt, potrjen na odboru to leto, je nedvomno občinski statut 
(Gemeinde-Ordnung für die Stadt Marburg).
• Iz popisne liste v mapi za izredno sejo 14. 11. 1867 je razvidno, da ima to 
leto (1866!) mestni odbor na spisku ob vabljenih redn ih odbornikih še kar 12 
"nadomestnih" ljudi (Ersatzmann): npr. Gilg, Tscheligi, Peternel, … 

1867 14

Razvidnost časa Tappeinerjevega odstopa iz sejnih zapisnikov:
• Kar tri seje v novembru, od teh dve izredni; tudi ena tajna seja. 
• Bancalari namesto župana podpiše zapisnik seje z dne 6. 11.; v vabilu za 
decembrsko sejo pa je označen kot podžupan (vicebürgermeister). 
• Zapisnik le-te, kot zadnje pod njegovim vodstvom (24. 12.) še podpiše Tappeiner.

64

Avtor želi opozoriti na vsaj nekatere posebnosti teh podatkov, ki jih iz časa 
Reiserja v dosegljivih virih ni moč opaziti:

•  najbolj nenavadna in zaenkrat nedoumljiva je zagotovo situacija v letu 
1864, ko se odbor ni sestal dobrih pet mesecev. Ni šlo za daljšo odso-
tnost župana, temveč za očitna nesoglasja znotraj odbora, saj je v mese-
cu marcu oziroma kmalu po februarski seji (25. 2.) razpuščen; neznano 
je, kdo/kateri nivo oblasti je imel pooblastilo za tak ukrep, kot tudi ne, 
ali se ga razpusti na zahtevo župana ali večjega števila članov. Sledijo 
bistvene spremembe v sestavi članov, med vabljenimi na prvo nasle-
dnjo sejo je vsaj četrtina novih.

64 PAM, Mestna občina Maribor, sign. 1111015/27, Einladung, 14. 07. 1865.
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•  pojav razglasitve delov posamične seje za "zaupno" na sami seji, kar je 
lahko pomenilo le izključitev dotlej prisotne javnosti in sledečo obrav-
navo posebej občutljive/ih točke/točk; in pojav sklicevanja izrednih 
zaupnih sej z enakimi značilnostmi.

•  pojav večjega števila in ob več priložnostih "nadomestnih", nujno zača-
snih članov odbora (Ersatzmann, die Herrn Ersatz männer), posebej 
vabljenih na le eno–dve seji. Samo v letu 1866 je na spisku naštetih kar 
12 takih.

Njegova dvopolna politična kariera župana in deželnega poslanca je 
nadrobneje opisana v Mirnikovem članku, zato jo je odveč ponavljati. Kot 
deželnozborski poslanec se je v deželni palači le malokrat aktivno oglašal; a 
ko se je, so ti nastopi pretehtani, npr. o statusu nepremičnin v mestih, ali pa je 
javno protestiral glede zadev, po njegovem spornih in škodljivih za mesto, kot 
je bil primer januarja leta 1866. Tappeiner je v štajerskem deželnem zboru ob 
pritožbah čez Južno železnico vložil dodatno zahtevo glede pričetka gradnje 
priključka odseka Maribor–Ptuj na južno železnico, naj deželna vlada stori več 
kot doslej.65 Zato pa je bil vseskozi pri viru za mesto pomembnih informacij. 
Tako se je Mariborčanom zelo vtisnil v kolektivni spomin kot tisti, ki je decem-
bra leta 1866 poslal telegram iz Gradca o deželni odobritvi "ureditve"/izgra-
dnje srednje vinarske šole v Mariboru.66 Morda je dobro zapisati še, da je bil kot 
predstavnik mesta hkrati eden najaktivnejših članov mestnega "patriotske-
ga komiteja pomoči"" ki je pod vodstvom grofa Brandisa v vojnih letih 1866 
–1867 nudil pomoč premnogim skozi mesto umikajočim se in semkaj prispe-
lim ranjenim vojakom.

1867. postane – a le za krajši čas do prostovoljnega odstopa – hkrati tudi 
predstojnik odbora mariborskega okrajnega zastopstva (Obmann der Bezir-
ksvertretung), medtem ko je bil (in ostal še po Andreasovi smrti) njemu nadre-
jeni, od cesarja imenovani tedanji okrajni glavar (k. k. Bezirksvorsteher) Adolf 
Rottondi pl. Arailza, človek, ki mu je v začetku istega leta (2. januarja) v imenu 
in s pooblastilom cesarja predal vladarjevo visoko državno odlikovanje, viteški 
križec reda Franca Jožefa.67 Kako resno je Andreas opravljal to funkcijo, naj-
konkretneje priča javno objavljen celovit obračun stroškovnika poslovanja 
taistega okrajnega zastopstva za to leto, objavljen v dveh zaporednih števil-
kah Marburger Zeitung – povsem slučajno takoj po njegovi smrti. Tam je, med 
drugim, tudi zanimiv izdatek iz zadnje zime za pluženje snega od Lovrenca na 
Pohorju do najbližje železniške postaje (drugod pa ne), pa še drugo s prav tega 

65 Marburger Zeitung, 1866, št. 9 (21. 1.), str. 3. 
66 Leskovec, "Gospodarstvo v Mariboru", 113. 
67 Andreas Tappeiner in seinem Leben und Wirken, 16.
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dela Pohorja, kar v bistvu daje slutiti, kako mu je Lovrenc v letih tamkajšnjega 
bivanja prirasel k srcu.

Tappeinerjev odnos do vere, njegova smrt, dogajanje po njej in 
minljivost spomina nanj 

V teh letih, morda 1864 ali vsaj 1865, je Tscheligiju prodal svoje gostišče in še 
nezazidana zemljišča v prostorskem sklopu na današnji Gregorčičevi ul. 29–37, 
kamor je ta takoj preselil svojo nekoč Toppeinerjevo pivovarno s Koroške ul. 2 
in jo pozneje močno razširil še z znamenito Gambrinovo dvorano – pivnico.68 
Od nepremičnin je Andreasu slednjič ostala le še hiša v Graškem predmestju št. 
26, v kateri je tudi umrl.

Tappeinerjev odnos do vere oziroma religioznosti je prejkone v sozvočju z 
njegovo politično usmerjenostjo. Bogo Teplý je glede njegovih idejnopolitičnih 
opredelitev zapisal, da je v javnem delu zastopal zelo zmerna liberalna načela. 
Do smrti je ostal katolik, kar potrjujejo vpisi njegovih zakramentov do posle-
dnjega slovesa v katoliških maticah obeh tedanjih mariborskih levobrežnih 
župnij sv. Janeza Krstnika in sv. Marije. Kot župan se je udeležil vsaj nekaterih 
najpomembnejših svečanosti v okviru 6. decembra 1862 novoustanovljene 
evangeličanske skupnosti, točneje evangeličanske občine Maribor-Ptuj. Javno 
zabeležena je njegova prisotnost na svečani posvetitvi začasnega obrednega 
prostora občine v bivši cerkvi ukinjenega samostana celestink v sedanji Gospej-
ni ulici 24. maja 1865. Naklonjenost občini, ki pa je očitno imela zgolj formalni 
videz, je Andreas zatem pokazal tudi z osebnim denarnim prispevkom v času 
zbiranja sredstev za izgradnjo nove evangeličanske cerkve (posvečena leta 
1869), kar si je občina štela v izrazito čast.69

O njegovih zadnjih mesecih življenja se ne ve skorajda nič konkretnega, 
razen generalno poslabšanje zdravstvenega stanja in pa sam postopek odsto-
pa z vseh funkcij, kar bo podrobneje opisano v sestavku o nastopu njegovega 
naslednika na županski funkciji. Avtor želi na tem mestu še opozoriti na dejstvo 
njegovega zadnjega nastopa v širši mariborski javnosti pred smrtjo. Taka prilo-
žnost je bila Bancalarijeva slovesna županska prisega 9. februarja 1868. O njej 
je na kratko poročal Marburger Zeitung. Po podpisu protokola se je prisotni 
Tappeiner "prisrčno poslovil" od svojega naslednika in ostalih članov občinske-
ga odbora70 in v soboto, 29. februarja, odšel v zgodovino. 

68 Curk, "Dopolnitve", 344 – 345.
69 Boštjan Zajšek, "Biti Nemec pomeni biti luteran." Iz življenja nemških evangeličanov na Slovenskem, s 

posebnim poudarkom na Mariboru in okolici (1862–1945) (Maribor, 2010), 34 in 45.
70 Marburger Zeitung, 12. 2. 1868, št. 19, 3.
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Za namen celovite ilustracije dogajanja okrog/in po njegovi smrti je avtor 
uporabil objave v časopisu Marburger Zeitung. Poročanje/objave v Marburger 
Zeitung o vsem v zvezi z umrlim v naslednjih dneh je v Mirnikovem članku neu-
strezno glede na njegovo zadnje poglavje ter še posebej tamkajšnje citate in 
pa na dejansko stanje zadev. Na smrt in na pogreb je Mariborčane opozorilo 
uredništvo že naslednji dan, v nedeljo, a le s kratko notico na tretji strani na 
koncu "mariborske" rubrike, kar pa je povsem razumljivo in edino logično, saj 
je več kot očitno, da je urednik Marburger Zeitung Franz Wiesthaler dan poprej, 
v soboto, že imel zaključeno postavitev naslednje številke časopisa, ki bi mora-
la iziti v nedeljo, 1. marca, in jo je lahko le v skrajni sili "stisnil" tja, kamor jo je 
še lahko, a res tik pred oddajo postavljenih strani v tiskarno; potemtakem je 
urednik – po avtorjevem mnenju – napravil someščanom precejšnjo uslugo, 
ne pa da je izkazal omalovaževanje in nezainteresiranost do pokojnega, kot so 
mu nekateri ljudje takoj poočitali. Dodatno informacijo je posredovala vdova 
Maria, ki je že na dan smrti naročila osmrtnico v Marburger Zeitung v svojem in 

Fotografija 24 članov nekega mariborskega vodstvenega gremija z na sredi sedečim Andreasom 
Tappeinerjem, kot drugi z leve pa sedi prof. R. G. Puff – slikani so torej nujno pred junijem 1865, ko 
slednji umre (PMM, fond Andreas Tappeiner)



797

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

v imenu še živečih sina ter hčerke.71 
Njegov pogreb je bil dotlej po številu v mestu zbranih ljudi neviden in 

neznan dogodek, verjetno primerljiv s cesarjevimi obiski v 18. in 19. stoletju 
ali pa z otvoritvijo železnice in prihodom prvega vlaka v mesto 1846. Poko-
pan je bil v omenjeni družinski grobnici na Lebarjih v Koroškem predmestju. 
Poročilo o pogrebu je Marburger Zeitung objavil že v prvi naslednji številki. Še 
v isti številki je družina (Familie Tappeiner) dan prej naročila objavo zahvale za 
soudeležbo na Andreasovi zadnji poti, v kateri so želeli posebej poudariti, da "če 
jih lahko ob boleči izgubi kaj resnično tolaži, je to védenje, da je bila na (njego-
vem) zadnjem slovesu izredno opažena udeležba prav vseh slojev (mestnega) 
prebivalstva, kar jim bo ostalo v trajnem hvaležnem spominu". V isti številki pa 
je objavljeno še nekaj v zvezi s pokojnim – namreč napoved pete redne seje 
okrajnega zastopstva mariborskega okraja na 10. marec z dnevnim redom seje, 
ki jo je že 28. februarja v uredništvo Marburger Zeitung oddal tedaj že novi pred-
stojnik zastopstva Konrad Seidl. Pod zadnjo, 17. točko, je bila napovedana izvo-
litev namestnika predstojnika, kar je bilo logično glede na dejstvo, da je bil po 
Andreasovem odstopu s tega mesta konec 1867. njegov namestnik Seidl takoj 
imenovan na to funkcijo, zato pa mu je bilo kmalu potrebno izvoliti še novega 
namestnika.72 Že naslednja vest o točki te seje okrajnega zastopstva pod Sei-
dlovim vodenjem, namreč konkretno poročilo s seje, pa govori tudi o ravnanju 
zastopstva kot celote glede počastitve smrti dotedanjega predstojnika, zato jo 
avtor navaja v celoti.73 Za namestnika predstojnika je bil hkrati izvoljen tedanji 
župan, Andreasov naslednik Joseph Bancalari. 

Že pred tem se je Wiesthaler – po izbruhu zanj neslutenega škandala zavo-
ljo "takega" poročanja o Tappeinerju, ko se je mariborska javnost obrnila tudi 
na graški časopis Tagespost – sklenil ubraniti. 31. številka Marburger Zeitung je 
na praktično celotni strani pojasnila njegovo videnje celotne zadeve.74 

Tudi mesto se je zaslugam in ugledu prejšnjega župana primerno oddolžilo. 
Objavljeno poročilo s seje občinskega odbora 12. marca, prve po Andreasovi 
smrti, sporoča, kako je Bancalari to speljal po opisanem vzorcu na seji odbora 

71 Marburger Zeitung, 01. 3. 1868, št. 27, 3 in 4.
72 Marburger Zeitung, 04. 3. 1868, št. 28, 2–3 in 4. 
73 Marburger Zeitung, 13. 3. 1868, št. 32, 3: "… Der Obmann Herr Hauptmann Seidl bringt Kunde von den 

Hinscheiden des Bürgermeisters Herrn Andreas Tappeiner und fordert die Vertreter auf ihrer Trauer 
über den Verlust dieses ausgezeichneten Mitgliedes durch Ausstehen von den Sitzen zu erkennen zu 
geben. Die ganze Versammlung erhebet sich."

74 Marburger Zeitung, 11. 3. 1868, št. 31, 3. Uredniška članka "Die Marburger Journalistik" in "Zur 
Abwehr", izpisana očitno brez kakršnega koli ovinkarjenja in olepševanja (urednik se je zavedal, kaj 
vse lahko ob neustreznem izražanju izgubi (!)), lepo pričata o globini nestrinjanja meščanov z odno-
som Marburger Zeitung do Andreasove smrti, kot tudi o "zunanjih" odmevih v graškem Tagespostu (!), 
pa o urednikovih mislih o vsem skupaj. 
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okrajnega zastopstva.75

Zgodovina je do njega sprva radodarna, zavoljo svojih del je med meščan-
stvom čaščen in slavljen. V desetletjih do začetka prve svetovne vojne je veljal 
kot najmarkantnejši med mariborskimi župani, dobil je svojo ulico in trg, spo-
menik ter doprsni kip, ki ju še danes hrani Pokrajinski muzej Maribor.76 

Za življenja so ga portretno naslikali in fotografirali. Vse ohranjene portre-
tne upodobitve in fotografije so očitno nastale v skorajda istem času oziroma v 
razmiku največ pol do enega leta, saj ga prikazujejo v povsem enakem izgledu: 
praktično enako ali zelo podobno oblečenega. Imel je čokato postavo velikosti 
med 1,72–1,78 m, lase počesane na prečko, z dolgimi, a za tisti čas ne premoč-
nimi brki, ki so bili tedaj skorajda nuja in so jih imeli domala vsi možje v zrelih 
letih (prim. sliko 7, na kateri je le eden od 24 mož brez brkov), a brez brade. Po 
avtorju so nastale le kakih pet–šest let pred smrtjo.

Njegove posmrtne preostanke je mesto tik pred začetkom 2. svetovne vojne 
(1940) ekshumiralo in jih svečano dalo k večnemu počitku v skupno grobnico 
zaslužnih meščanov/prebivalcev Maribora v arkadah frančiškanskega poko-
pališča na pokopališču Pobrežje ter tam primerno zabeležilo njegovo ime. Z 
zaključkom vojne, prevratom ter nastopom nove oblasti pa je čaščenja in spo-
minjanja nanj konec. Danes nas na nekdanjo prisotnost Andreasa Tappeinerja 
v mestu le posredno spominja:

•  nekaj ohranjenih fotografij nekdanjega Tappeinerjevega trga (dana-
šnjega Slomškovega trga) z njegovim spomenikom pred stavbo seda-
njega rektorata UM; 

• zapisano ime in priimek nad grobnico zaslužnih Mariborčanov.

Andrej Hozjan

75 Marburger Zeitung, 15. 3. 1868, št. 33, 3: "… Der Bürgermeister Herr Joseph Bancalari erklärt, daß er 
die schwere Pflicht übe, Akt zu nehmen von dem Verluste des früheren Bürgermeisters Herrn Andreas 
Tappeiner. Nach einer kürzen, aber warmen Rede über die Verdienste und Tugenden des Verstorbenden 
forderd der Herr Bancalari die Mitglieder auf, 'den Ausdruck ihren tiefen Trauer um den Verewigten 
durch Aufstehen von den Sitzen zu erkennen geben' – was von allen geschieht."

76 Zelo redko viden Tappeinerjev doprsni kip je na dvostranski fotografiji v knjigi Nemci in Maribor, 
152–153.
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THE LESSER-KNOWN AND THE UNKNOWN OF THE FAMILY, PRIVATE 
LIFE AND CAREER OF MARIBOR MAYOR ANDREAS TAPPEINER 
Commemorating the 150th Anniversary of his Death (1868–2018)

SUMMARY

The life and career path of Maribor mayor Andreas Tappainer (1810–1868) is 
without a doubt one of the most interesting, if not the most interesting, sto-
ries of a Maribor mayor of the 19th century. In terms of originality it also ranks 
near the very top. What is meant by originality is his life’s principle: from the 
stereotypical curriculum vitae in the sense of the expected subordination to 
his father’s wishes regarding childhood and adolescent education and then the 
first working years and the founding of his own family, he eventually turned 
into an individual and unburdened thinker. Besides his personal business inter-
ests, he decided to intensively work in various posts and politics, one could say 
for his "community". He is ranked to have been among the highest and nar-
rowest circle of Maribor businessmen, functionaries, and politician, who – in a 
very short time and under given circumstances – managed to engineer visible 
progress of the city and its metamorphosis into a strategic transport, industrial, 
business, administrative, educational, and spiritual centre of lower Styria, and 
the second most important city after the provincial capital of Graz. 

If his public life reads almost as a perfect story of career success, much less 
was known until now of his private life. This piece is centred on the explo-
ration of the lesser-known aspects of the private life of the Tappeiner family; 
the parents, especially his father Johann Toppeiner, brothers and sisters, and 
Andreas himself. In exploration the author tries to remain impartial and real-
istic. One should be aware that the lion’s share of the information on his fam-
ily and work comes from unauthorised biography, published the same year he 
died. Information now coming to light tells that Andreas did not have two but 
four children, two of which died only a year after their birth, which suggests 
he experienced personal and family disasters. Born in 1810 in Maribor, in the 
so-called Graz’s suburb, to a family with multiple brothers and sister, he first 
received a superb lower education and trained as a licitar’s assistant. He then 
helped his father in the management of the Toppeiner suburban brewery, and 
married at the age of 24. As stated above his first children died. He was very 
successful commercially; at that the wide-ranging property inheritance from 
his father. Between 1834/1835 and 1841 he even ran two breweries: his, when 
he turned 18 and married, and the one he probably inherited from his father. 
The extended family was well provided for because of his father’s property pur-
chases and a booming brewery business.



This is followed by a complete two stage turnaround in the life of Andre-
as: in 1841 he sold his own brewery on the edge of the Main Square, bought a 
glasswork in Lovrenc na Pohorju and sent an administrator there. At that time 
he is still living in the city and is managing his father’s – now his – brewery and 
his new tavern with a garden just of the norther city wall. In 1847 at the latest 
he and his family moved to Lovrenc, where he quickly gained the trust of the 
locals and became a functionary, and between 1850 and 1853 also mayor. He 
then returned to the city, moved into a new house in the Graz’s suburb, number 
26, and probably together with his brother Franz began managing the old Top-
peiner brewery, which he also extended and modernised. He was then drawn 
to city administration, a wish that is fulfilled in 1861 when he is simultaneously 
elected mayor of the city and the city’s representative in the provincial assem-
bly of Styria; his brother Franz died around the same time. He then sold the 
brewery and the only business he kept was the well know tavern with a gar-
den; but he sold that too just before 1865. Regarding his governing and politi-
cal functions, he performed both functions until 1967. He died on 29 February 
the next year because of the effects of a long running mysterious disease. He 
was buried in the family tomb in the western suburbia of Maribor, following an 
awe-inspiring funeral. In 1940 the city exhumed the remains and buried him in 
the, at the time, central city cemetery in Pobrežje. 
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Izvleček:
V prispevku so predstavljeni izvor, življenjska in poklicna pot mariborskega 
lekarnarja ter občinskega politika Josefa Dominika Bancalarija (1824–1871), 
s poudarkom na času njegovega županovanja (1868–1870). Lastnik nekdanje 
lekarne zum Mohren na Glavnem trgu je župan mesta Maribor postal po 
odstopu Andreasa Tappeinerja, a je moral tudi sam zaradi pešajočega zdravja 
kmalu odstopiti.

Ključne besede: 
Josef Dominik Bancalari, družina Bancalari, župan, lekarnar, Maribor, 19. 
stoletje.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 801–818,, 101 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Mariborski Bancalariji do Josefa Dominika

Družina Bancalari je izvirala iz ligurskega obalnega mesteca Chiàvari v Republiki 
Genovi, vzhodno od istoimenskega mesta. Očitno so se v družini nekoč ukvar-
jali s tesarstvom, saj priimek izhaja iz ligurske besede za tesarja (bancà).1 Morda 
se je z obdelavo lesa kdaj ukvarjal tudi prvi z Mariborom povezani član druži-
ne, Domenico Bancalari starejši (sr.), ki je z družino Chiàvari zapustil v drugi 
polovici 18. stoletja. Pred letom 1761 se to ni zgodilo, saj se je tam še rodil2 nje-
gov sin Domenico mlajši (ml.). Po njegovem rojstvu je Bancalarije pot vodila v 
sosednjo Lombardijo, natančneje v Milansko vojvodstvo in istoimensko mesto. 
S čim je Domenico sr. v Milanu preživljal svojo družino, ni znano. Verjetno ni 
bil preveč uspešen, saj je družina velemestno življenje zapustila najkasneje leta 
1777 in se podala na Štajersko, v še eno vojvodino Habsburško-Lotarinške hiše. 
Bancalariji so se pridružili dolgi vrsti priseljencev z Apeninskega polotoka, ki so 
se na ozemlje današnje slovenske Štajerske naseljevali že vsaj od konca srednje-
ga veka.3 Domenico Bancalari sr. je na Štajerskem prvič izpričan leta 1777 kot 
lastnik stavbe v mestu Maribor. Ne katerekoli, temveč impozantnega baročne-
ga dvorca, nekdanjega dvora salzburške nadškofije v tedanji Postgasse (Poštna 
ulica). Kupil je torej Salzburški dvor v današnji Vetrinjski ulici (hišna št. 16). 
Četudi Domenicov posel v Milanu morebiti ni cvetel, je v Mariboru vsekakor 
sodil med premožnejše prebivalce mesta. Letnica (začetka) njegovega lastni-
štva stavbe jasno kaže, da prvi lastnik ni mogel biti ded bodočega mariborskega 
župana, Domenico ml., saj je bil leta 1777 še mladoleten. Posledično je lastnik 
moral biti njegov istoimenski oče, Domenico sr., ki je moral biti tisti,4 ki je iz 
Chiàvarija najprej odšel v Milano, od tam pa v Maribor. Obrt oziroma poklic 

*  Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

1 Cognomi genovesi, http://digilander.libero.it/paolore2/cult_tradiz/cognomi.html, dostop: 20. 
avgust 2016; Enzo Caffarelli, Dimmi come ti chiami e ti dirò perché: Storie di nomi e di cognomi, 
https://books.google.fi/books?id=CkqODAAAQBAJ&pg=PT52&dq=bancalari+cognome&hl=en&sa
=X&ved=0ahUKEwjtm8DSitDOAhXjKsAKHV8pBQ0Q6AEIGjAA#v=onepage&q=bancalari&f=false, 
dostop: 20. avgust 2016.

2 Njegova mati je najverjetneje bila Theresia (Teresa) Bancalari, vdova iz Chiàvarija, ki je 18. januarja 
1803 v 80. letu starosti umrla v Mariboru. (Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Župnija Maribor-Sv. 
Janez Krstnik, Mrliška matična knjiga (dalje: MMK; rojstna in krstna RMK, poročna PMK) 1762–1857, 
str. 149.)

3 Andrej Hozjan, "Mariborsko prebivalstvo do srede 18. stoletja", Studia Historica Slovenica (Maribor 
skozi čas I.) 2, št. 1 (2002), str. 15 in 33–34; Helfried Valentinitsch, "Italienische Kaufmannsfamilien 
in Ptuj im 16. und 17. Jahrhundert", v: Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija: zbornik znanstvenega sim-
pozija ob praznovanju 1150. obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice "Konradove cerkve" 
(Ptuj, 1998), str. 98–108.

4 Prim. Jože Curk, Viri za gradbeno zgodovino Maribora do 1850 (Maribor, 1985), str. 67; Štefan Predin, 
Mariborski lekarnarji skozi stoletja (Maribor, 1994), str. 92 (dalje: Predin, Mariborski lekarnarji).
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Domenica sr. ostajata neznana tudi v času po priselitvi v Maribor. Morebiti je 
bil slaščičar, saj je to bila obrt Domenica ml., ki se je preživljal tudi kot kavarnar 
in lastnik v dvorcu delujočega kazina, srečevališča tedanje mariborske druž-
bene smetane.5 Kot mariborski meščan je Domenico ml. prisegel 20. januarja 
1797.6 V odraslosti je že uporabljal ponemčeno krstno ime (Dominik), njegovi 
potomci pa so v virih občasno zapisani tudi s ponemčenimi oblikami priim-
ka (Bankalari, Bankalary). Leta 1798, morda še v času obnov po požaru leto 
poprej,7 se mu je najverjetneje prav v dvorcu rodil sin Josef Ferdinand8. Družina 
Bancalari je na tem naslovu ostala še naslednjih dvajset let, nato pa se sled zanjo 

5 Predin, Mariborski lekarnarji, str. 92.
6 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Mestna občina Maribor, TE 21, Knjiga meščanov okrožnega mesta 

Maribor 1762–1918, fol. 31r.
7 Jože Curk, "Oris 12 najpomembnejših gradbenih objektov v Mariboru, 2", Časopis za zgodovino in 

narodopisje 60, št. 2 (1990), str. 210 (dalje: Curk, "Oris".)
8 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, PMK 1836–1857, str. 179. Ni bil njegov prvi otrok, saj sta z 

ženo (v virih ni izpričana) morala že pomladi leta 1796 pretrpeti izgubo šele 9 tednov starega Josefa. 
(prav tam, MMK 1762–1857, str. 122.)

Salzburški dvor v 
današnji Vetrinjski 
ulici št. 16 (Foto: Žiga 
Oman)
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v Mariboru začasno izgubi.9 
Kje so Bancalariji živeli, potem ko so Salzburški dvor prevzeli novi lastniki, 

ni znano. Tudi njihova druga, dvorcu sosednja hiša na današnjem naslovu Ob 
jarku 3, kupljena leta 1805, je lastnika zamenjala leta 1818.10 Štiri leta kasneje 
so Bancalariji naposled izpričani na novem naslovu, ki od dvora ni oddaljen več 
kot nekaj minut ležerne hoje. Domenico ml. oziroma Dominik Bancalari je leta 
1822 izpričan kot lastnik stavbe na današnjem naslovu Glavni trg 3, h kateri je 
sodila tudi lekarna zum Mohren (Pri zamorcu). Bila je konkurenca lekarni zum 
Adler (Pri orlu) na severni strani trga, danes najbolj znani zaradi slikovite neo-
renesančne fasade, pa tudi zaradi daljšega delovanja.11 

Vendar Dominik ni postal lekarnar, šele njegovi potomci so stopili v ta 
poklic.12 Najprej sin Josef Ferdinand,13 ki je hišo in lekarno s pripadajočim labo-
ratorijem od očeta kupil leta 1831.14 Z ženo Heleno, roj. Jantschitz,15 sta imela 
vsaj sedem otrok.16 Prvi je morda bil Jakob, ki je kasneje postal okrajni regi-
strator.17 Mlajši Josef Dominik (tudi Josef ml.), bodoči mariborski župan, se je 
rodil 22. avgusta 1824; za botra mu je bil njegov ded Dominik.18 Morda zadnji 
še v Republiki Genovi rojeni mariborski Bancalari je 10. novembra 1842 zaradi 
bolezni dihal umrl v starosti 81 let.19

Hišo in lekarno je Josef Ferdinand sinu verjetno predal že pred njegovo 

9 Curk, "Oris", str. 210; Jože Curk, "O prebivalstvu Maribora med sredinama 18. in 19. stoletja", Studia 
Historica Slovenica (Maribor skozi čas I.) 2, št. 1 (2002), št. 1, str. 51 in 62; Zdenka Semlič Rajh, Žiga 
Oman, Lučka Mlinarič, Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega mestnega jedra med 
sredino 18. stoletja in letom 1941 (Maribor, 2012) str. 68–69 (dalje: Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, 
Maribor).

10 Curk, "Oris", str. 211.
11 Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor, str. 212 in 216.
12 Predin, Mariborski lekarnarji, str. 92.
13 Meščansko prisego je podal 25. januarja 1824, že zabeležen kot lekarnar. (PAM, Mestna občina 

Maribor, TE 21, Knjiga meščanov okrožnega mesta Maribor 1762–1918, fol. 52r.)
14 Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor, str. 216
15 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, PMK 1836–1857, str. 179. Ukvarjala se je tudi z dobrodel-

stvom. V mestu ji je uspelo zbrati skoraj 3.000 goldinarjev, ki jih je naložila v poseben fond, iz katerega 
naj bi v tedanjem (mestnem) špitalu plačevali bolniške sestre, da bi ne imeli še več stroškov z njimi. 
Sklad je deloval do razpada monarhije in letno prispeval 80 goldinarjev za plače bolniških sester. 
(Predin, Mariborski lekarnarji, str. 93.)

16 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, RMK 1807–1833, str. 172, 181 in 193; prav tam, RMK 
1834–1859, str. 13 in 51.

17 Andrej Hozjan, "Maribor v prvih dveh desetletjih po pridobitvi škofije: podoba mestnega razvoja in 
prebivalstva, pomen prenosa škofijskega sedeža in primerjave z drugimi spodnještajerskimi mesti", 
Studia Historica Slovenica 10, št. 2–3 (2010), str. 383 (dalje: Hozjan, "Maribor").

18 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, RMK 1807–1833, str. 141.
19 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1762–1857, str. 372.
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prvo poroko, nakar se je z ženo Heleno preselil v Graško predmestje.20 Josef 
Dominik se je v začetku leta 1850 poročil s Theresio Scharitzer, s katero sta 
bila v letih 1850–1853 solastnika21 hiše na Glavnem trgu. Theresia je, kot kaže, 
bila hči Josefa Scharitzerja, nekdanjega trgovca s svilo in mestnega svétnika22 
iz bavarskega Passaua, kjer je bila verjetno sklenjena tudi poroka. Da je do nje 
prišlo enkrat v začetku leta 1850, kaže datum rojstva prvega otroka (Erstling!) 

20 Josef Ferdinand (umrl leta 1859) in Helena Bancalari sta leta 1857 izpričana kot živeča v Graškem 
predmestju. (NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, PMK 1836–1857, str. 179; prav tam, MMK 
1858–1865.)

21 Prim. Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor, str. 216.
22 Joseph Lenz, Historisch-topographische Beschreibung der königl. baier. Kreishauptstadt Passau und 

ihrer Umgebungen, verbunden mit ihrer Geschichte und einen Hand. und Addressenbuche (Passau, 
1879), str. 32–33 in 180.

Stavba na naslovu 
Glavni trg 3, v kateri 
je delovala lekarna 
zum Mohren (Foto: 
Žiga Oman).
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Josefa Dominika in Theresie: 18. novembra 1850 se jima je rodila hči, krščena 
kot Theresia Elisabeth Caecilia Josefa23. Za botra ji je bil ded Josef Scharitzer iz 
Passaua oziroma, v njegovem imenu, babica Helene Bancalari. Kmalu po roj-
stvu hčerke, 12. januarja 1851, je Josef Dominik podal meščansko prisego.24 
Theresia je rodila še dva otroka: 26. marca 1852 Josefa Dominika Ruperta25, že 
18. maja naslednje leto pa Heinricha Franza Serapha Josefa. Tudi njima je bil 
boter materin oče, v njegovem imenu pa ob krstu očetov oče. Zadnji porod je 
Theresio očitno preveč izčrpal. Poldrugi mesec po Heinrichovem rojstvu, 30. 
junija 1853, je v 27. letu starosti umrla zaradi tuberkuloze.26

Ovdovelemu Josefu Dominiku so majhne otroke gotovo pomagale vzga-
jati tudi sorodnice, vsaj dokler se 15. februarja 1857 ni znova poročil. Za ženo 
je vzel 23-letno Amalio Badl iz Rogatca, 20. avgusta 1833 rojeno hčer tamkaj-
šnjega usnjarskega mojstra Jakoba in njegove (pokojne) žene Aloisie, roj. Sirk.27 
Josef Dominik in Amalia otrok nista imela.

Po smrti Josefa Dominika leta 1871 je družina Bancalari na Glavnem trgu 
ostala še četrt stoletja. Amalia se je pet let po moževi smrti omožila z Josefom 
Ernstom Leschniggom s Ptuja. Rojstno hišo in lekarno je po očetovi smrti nasle-
dil Josef Dominik Rupert. Leta 1896 je obe, po 74-ih letih v lasti Bancalarijev, 
prodal svojemu že priletnemu uslužbencu Eduardu Taborskemu. Štefan Predin, 
raziskovalec mariborskega lekarništva, je sklepal, da se je za prodajo odločil 
zaradi napovedane gradnje novega državnega mostu (Stari most). Med slednjo 
v letih 1909–191328 je bila lekarna potem res nedostopna, kar je lastnika v letu 
odprtja mostu pahnilo v samomor. Josef Dominik Rupert obojega ni več doži-
vel, umrl je leta 1911.29

23 Poročila se je z doktorjem prava in adjunktom celjskega deželnega sodišča Moritzem Karlom Mario pl. 
Pflüglom (Hozjan, "Maribor", str. 384.)

24 PAM, Mestna občina Maribor, TE 21, Knjiga meščanov okrožnega mesta Maribor 1762–1918, fol. 82r.
25 Tudi Josef ml. ali Josef Dominik ml. Bil je tudi navdušen kolesar in nekaj časa predsednik mariborske-

ga kolesarskega društva. Navdušenje Mariborčanov nad kolesarstvom je bilo očitno precejšnje in za 
marsikoga moteče. Leta 1870 ga je njegov oče kot župan moral omejiti s prepovedjo vožnje z velo-
cipedom po ulicah, trgih in pločnikih. (Marburger Zeitung, 22. 5. 1870, št. 61, str. 5; Mit dem Fahrrad 
Grenzen überwinden, http://archiv.pavelhaus.at/publikationen/signal99_deutsch/signal99_04.htm, 
dostop: 20. avgust 2016; '"Baar" oder "mit Angabe" – J. Puchs Maschinen-Verkaufs-Buch, http://graz.
radln.net/cms/beitrag/12451359/105566718/; dostop: 28. januar 2017.)

26 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, RMK 1834–1859, str. 117, 128 in 139; prav tam, MMK 
1762–1857, str. 445.

27 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, PMK 1836–1857, str. 179.
28 Sabina Lešnik, Stoletni mariborski glavni most: gradnja 1909–1913, otvoritev 23. avgusta 1913, spre-

membe na mostu: predstavitev fotografskega gradiva iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor 
(Maribor, 2013), str. 52.

29 PAM, Zbirka mikrofilmov Pokrajinskega arhiva Maribor, kolut 566; Predin, Mariborski lekarnarji, str. 
92–93 in 95; Hozjan, "Maribor", str. 383–384; Semlič Rajh, Oman, Mlinarič, Maribor, str. 216–217.
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Med lekarno in občinskim odborom

V mariborskem javnem življenju so se Bancalariji uveljavljali že najkasneje pod 
lastnikom kazina Dominikom (ml.), vendar v občinsko politiko, kot kaže, sprva 
niso stopili. Od vseh treh Josefov, ki so vodili lekarno zum Mohren, se ji je Josef 
Ferdinand daleč največ posvečal. Najprej je kazalo, da bo tako tudi z Josefom 
Dominikom, ki je že dobro uveljavljeno očetovo lekarno še izpopolnil. Med 
vizitacijo lekarn mariborskega okrožja leta 1856 je mariborski okrožni fizik 
(zdravnik) dr. Primož Dolar kot daleč najbolje založeno in najmodernejšo v 
okrožju pohvalil prav lekarno zum Mohren. Bancalariju je pri Dolarju po letu 
1858 uspelo doseči tudi ustanovitev mariborske podružnice deželnega lekar-
narskega gremija, vendar je bila kratkega daha. Po letu 1860 so bili namreč vsi 
ukinjeni, ker niso imeli ne pravega pomena ne pogojev za delovanje.30

S skrbjo za obnemogle meščane je bila povezana tudi ena Josefovih prvih 
funkcij v mestni politiki. Med drugim je bil upravitelj oziroma "oče" (Bürger-
spitalvater, Armenvater) mestnega špitala. V tem je sledil dedku.31 Leta 1853 je 
Josef že izpričan kot občinski odbornik, tako da je v občinsko politiko stopil še 
preden je dopolnil trideset let. V občinskem svètu oziroma odboru je v nasle-
dnjih letih deloval zlasti kot upravitelj špitala, tudi kot član odbora mestne hra-
nilnice, član oddelkov za šolstvo, trgovino in industrijo itd.32 

Njegova politična kariera je začela doživljati vrhunec poleti 1866, v času 
avstrijsko-pruske vojne, seveda brez sleherne povezave33 s slednjo. Na volitvah v 
občinski odbor julija istega leta, po katerih je dotedanji župan Andreas Tappeiner 
zaradi bolezni sprva zavrnil nadaljnje opravljanje županske funkcije, je en glas 
(od 24) za župana prejel tudi Bancalari (Tappeiner 22).34 V prvem krogu odbor-
niških volitev podžupana, potem ko je Tappeiner naposled pristal na prevzem 
županskega položaja, je Bancalari prejel devet glasov, dr. Matthäus Reiser sedem, 
ostali pa dva do tri. V drugem krogu je Bancalari pridobil še štiri glasove, Reiser 
pa le še enega, vendar je funkcijo hkrati odklonil in odbornike prosil, naj zanj ne 
glasujejo več. V zadnjem krogu je Bancalari tako prejel še njegove glasove in bil z 
dvajsetimi glasovi od štiriindvajsetih izvoljen za podžupana.35

30 Predin, Mariborski lekarnarji, str. 93.
31 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1762–1857, str. 372.
32 Marburger Zeitung, 22. 7. 1866, št. 87, str. 4; Zdenka Semlič Rajh, Sejni zapisniki občinskega odbora 

Mestne občine Maribor 1853–1856: kritična objava arhivskih dokumentov (Maribor, 2015), str. 17 in 
23; Zdenka Semlič Rajh, Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor 1857–1859: kritič-
na objava arhivskih dokumentov (Maribor, 2016), str. 58, 105 in 110.

33 V času priprav na vojno s Prusijo je sicer postal eden od 16 ustanovnih članov mariborske podružnice 
štajerskih (ostro)strelcev. Ustanovljena je bila na pobudo iz Gradca (Graz), vsi ustanovni člani pa so 
bili iz vrst eminentnejših meščanov. (Marburger Zeitung, 1. 6. 1866, št. 65, str. 4.)

34 Marburger Zeitung, 18. 7. 1866, št. 85, str. 3.
35 Marburger Zeitung, 20. 7. 1866, št. 86, str. 4.
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Zaradi opravljanja raznih občinskih funkcij je bila njegova lekarniška 
dejavnost vsaj malce na stran porinjena še pred tem, zato je moral zaposlovati 
dodatne lekarnarske pomočnike. Med njimi je bil tudi 24-letni Leopold Heiß 
(Heyss) iz tirolskega Kitzbühla, ki je 16. julija 1866, torej v času volitev, naredil 
samomor z zaužitjem strupa. Z volitvami dejanje sicer ni imelo nobene veze, pa 
tudi z Bancalarijem ne. Heiß mu je dan prej zaradi načrtovanega tudi napisal 
opravičilo.36

Kljub politični karieri lekarništva Bancalari seveda ni popolnoma zanema-
ril, tudi kasneje, ko je postal župan ne. Tako je konec aprila 1870 v časniku Mar-
burger Zeitung izšla objava, da bo njegova lekarna članom Krankenverein Styria 
(Bolniško združenje Styria) pri plačilih z gotovino dala 25-odstotni popust na 
vsa zdravila. Objava je bila zelo dobro sprejeta, saj je imelo društvo resne finanč-
ne težave.37

Bancalari je bil očitno tudi lastnik (ali zakupnik) vsaj enega vinograda, kar 
je značilno za veliko mariborskih meščanov že od srednjega veka.38 Na oktobr-
skem zasedanju mariborske kmetijske podružnice leta 1866 se je drugim čla-
nom namreč ponudil posoditi svoje tehtnice za mošt in drugo vinogradniško 
opremo.39

Županovanje

Bancalari ni dolgo ostal mariborski podžupan, a vseeno malce dlje kot je poda-
no v dosedanji literaturi.40 Kljub temu da je Andreas Tappeiner iz zdravstvenih 
razlogov že 14. novembra 1867 odstopil41 z županske funkcije, je dolžnosti 
opravljal do predbožičnega večera, ko je na zadnji seji občinskega odbora v 
letu dokončno odstopil. Za sedemletno služenje mestu se mu je v imenu ostalih 
odbornikov "srčno zahvalil" podžupan Bancalari. Volitve novega župana so bile 
napovedane za 2. januar 1868.42 

36 Marburger Zeitung, 18. 7. 1866, št. 85, str. 3; Predin, Mariborski lekarnarji, str. 93–94.
37 Marburger Zeitung, 29. 4. 1870 št. 51, str. 4.
38 Jože Mlinarič, "Vinogradništvo in vinska trgovina na ožjem mariborskem območju do konca 19. sto-

letja", Časopis za zgodovino in narodopisje (Koropčev zbornik) 70, št. 1–2 (1999), str. 19.
39 Marburger Zeitung, 5. 10. 1866, št. 119, str. 4.
40 Prim. Eman Pertl, "Razvoj zdravstva v Mariboru", Časopis za zgodovino in narodopisje 57, št. 2 (1986), 

str. 221; Antoša Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941", v: Maribor skozi stoletja 
(Maribor, 1991), str. 271 (dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave").

41 Roman Mirnik, "Življenje in delo mariborskega župana Andreasa Tappeinerja (1810–1868)", Studia 
Historica Slovenica 13, št. 1 (2013), str. 68 (dalje: Mirnik, "Življenje").

42 Marburger Zeitung, 29. 12. 1867, št. 155, str. 2–3.
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43

Za novega župana je bil izvoljen Josef Dominik Bancalari. Zanimivo je, da 
Marburger Zeitung svojega bralstva o tem sploh ni obvestila. Bancalarija je na 
županski funkciji konec januarja potrdil cesar,44 9. februarja 1868 pa jo je še 
uradno prevzel, ko je na javni slovesnosti v rotovški dvorani podal župansko 
prisego.45 Marburger Zeitung je dogodek malce podrobneje opisala. Državno 
oblast je zastopal mariborski okrajni predstojnik Adolf Rotondi d' Arailza46, ki je 
sprejel Bancalarijevo župansko prisego, nakar je imel še krajši nagovor. Pouda-
ril je, da je bil Maribor v času županovanja Andreasa Tappeinerja zaradi njego-
vega neutrudnega dela dvignjen v občino, ki lahko služi za zgled in izrazil željo, 
da bi bil tudi njegov naslednik kos nalogi. Pri tem naj bi novemu županu delo 

43 V virih ni nikoli izpričan kot doktor, zato gre pri zapisu k fotografiji za napako ali za "olepšavo".
44 Marburger Zeitung, 5. 2. 1868, št. 16, str. 3.
45 Marburger Zeitung, 9. 2. 1868, št. 18, str. 4.
46 Gerhard Pferschy, "Die steirischen Bezirkshauptleute seit 1868", Mitteilungen des Steiermärkischen 

Landesarchivs 18 (1968), str. 127 (dalje: Pferschy, "Die steirischen Bezirkshauptleute").

Dr. [sic]43 Josef 
Bankalari (Neznani 
avtor: Mariborski 
župani 2/2 19. 
stoletja [detajl], pre-
hod 19./20. stoletje, 
Pokrajinski muzej 
Maribor).
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olajšala zaupanje prebivalstva in razum občinskega odbora. Bancalari je na d' 
Arailzove besede odvrnil, da je funkcijo prevzel z upanjem na enako podporo, 
kot jo je imel njegov predhodnik. Prosil je, naj mu naklonijo kanček tiste "ljube-
zni in zaupanja", ki so ju njegovemu predhodniku. Poudaril je še, da sta varčnost 
in strogo spoštovanje zakonov tudi njegovi temeljni vodili, občinske odbornike 
pa prosil za pomoč pri ohranjanju časti in interesov mesta. Po podpisu pro-
tokola se je Tappeiner, ki je bil prisoten na slovesnosti, "prisrčno poslovil" od 
svojega naslednika in ostalih članov občinskega odbora.47

Slovenski gospodar, v enem redkih primerov, ko je komentiral delova-
nje mariborske občinske uprave,48 si od Bancalarijeve izvolitve ni obetal kaj 
prida: "… [a]li bo pod tem županstvom kaj bolje ali ne, še se ne more reči, toliko 
smo vendar že prepričani, da tudi ta župan ne bo vpeljal učenja slovenščine v 
mestnih dekliških šolah, kjer je letos že celo odpravljeno".49 Kar se odnosa do 
slovenščine v šolstvu tiče, se v uredništvu niso zmotili, vendar je šlo za splošno 
politiko (nemških) mestnih oblasti.50

S prevzemom županske funkcije se je Bancalari odrekel nekaterim drugim. 
Odstopil je od kandidature za namestnika upravnega odbora gledališkega in 
kazinskega društva, katerega vodenje je prevzel Tappeiner. Prav tako ob usta-
novitvi (nemškega) političnega društva Fortschritt (Napredek) v njem ni pre-
vzel nobene funkcije, čeprav je bil predstojnik ustanovitvenega odbora. Ostal 
je sicer član društva, a vidnejše vloge v njem, kot kaže, ni igral.51 Do maja je ostal 
tudi predsedujoči kmetijske podružnice, nato pa s položaja odstopil.52

Ker je Andreas Tappeiner umrl že dobra dva meseca po odstopu z županske 
funkcije, je Bancalarija 2. marca 1868 čakala dolžnost voditi njegov pogrebni 
sprevod.53 Če je uteho ob izgubi sodelavca iskal v delu, je slednjega imel pomla-
di leta 1868 vsekakor dovolj. Najprej je prevzel vodenje izrednega odbora za 
spremembo volilnega reda mestne občine,54 občinski odborniki pa so začeli 
tudi s pripravo zakona o najemninskem krajcarju (Zinskreuzer).55 Namenjen 
je bil zlasti gradnji nove šole56 in se izkazal za enega največjih uspehov Banca-

47 Marburger Zeitung, 12. 2. 1868, št. 19, str. 3.
48 Nataša Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", Studia Historica Slovenica (Maribor 

skozi čas III.) 6, št. 2–3 (2006), str. 365–366 (dalje: Podgoršek, "Zgodovina uprave").
49 Slovenski gospodar, 9. 1. 1868, št. 2, str. 3.
50 Vladimir Bračič, "Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih dejavnosti v Mariboru", v: Maribor skozi sto-

letja (Maribor, 1991), str. 587–593 (dalje: Bračič, "Razvoj šolstva").
51 Marburger Zeitung, 16. 2. 1868, št. 20, str. 3.
52 Marburger Zeitung, 6. 5. 1868, št. 55, str. 3.
53 Marburger Zeitung, 4. 3. 1868, št. 28, str. 2.
54 Marburger Zeitung, 15. 3. 1868, št. 33, str. 3.
55 Marburger Zeitung, 18. 3. 1868, št. 34, str. 2–3.
56 Marburger Zeitung, 6. 12. 1868, št. 147, str. 2–3.
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larijevega županovanja. Cesar je osnutek zakona potrdil konec leta in mesto je 
novi davek lahko pobiralo v naslednjih dveh letih.57 Do sprejetja spremembe 
volilnega reda je prišlo že septembra 1868, tudi na pritisk društva Fortschritt in z 
Bancalarijevo podporo.58 Oktobra se je začelo premikati še na enem področju, 
ki je zaznamovalo njegovo županovanje, tj. glede plinske razsvetljave. Maribo-
ru jo je ponudil vpeljati Franz Scherer, direktor Gasbeleuchtungsanstalt (Zavod 
za plinsko razsvetljavo) iz Celovca (Klagenfurt).59 Po preučitvi več ponudb60 je 
bila naloga 18. marca naslednje leto zaupana J. Graffu iz Germersheima, tedaj 
sodečega v okvir Kraljevine Bavarske.61

Pri omenjenem županovem delovanju je treba opozoriti, da njegovo delo 
seveda ni bilo nikoli povsem neodvisno od dela občinskega odbora in njegovih 
sekcij, zato vseh uspehov in napak ni moč pripisati izključno Bancalariju.62

Na začetku marca 1869, dva tedna preden je bila vzpostavitev plinske 
razsvetljave zaupana Graffu, je skoraj prišlo do zapleta zaradi Bancalarijevega 
sorodstva. Njegov svak, odbornik Anton Badl, je bil namreč izvoljen v odbor 
za hranilnico, ki je skrbel za oziroma nadziral občinske finance. Na navzkrižje 
interesov je opozoril odbornik Stefan Mohor, vendar ga je župan lahko hitro 
pomiril, saj je bil Badl medtem že zamenjan.63

Bancalarijevo delovanje v korist šolstva v mestu je bilo kasneje deležno 
mnogih pohval, a je bilo tudi posledica 14. maja 1869 sprejetega državne-
ga osnovnošolskega zakona.64 Tozadevno je na začetku aprila 1869 občinski 
odbor že lahko obvestil o dvigu občinske dekliške šole v normalko,65 novembra 
pa je skupaj z dr. Ferdinandom Duchatschem prevzel tudi vodenje mestnega 
šolskega svèta.66 

Maja 1869 je bilo na mestu urejanje spomina na Bancalarijeva predhodni-
ka. Več odbornikov je izrazilo željo po postavitvi spomenika Tappeinerju, spre-
jet pa je bil tudi sklep, da se bo ena od mestnih ulic imenovala po Othmarju 
Reiserju (današnja Cankarjeva67 ulica).68

57 Marburger Zeitung, 31. 1. 1868, št. 14, str. 3.
58 Marburger Zeitung, 16. 8. 1868, št. 99, str. 3; Marburger Zeitung, 13. 9. 1868, št. 111, str. 3.
59 Marburger Zeitung, 4. 10. 1868, št. 120, str. 4.
60 Marburger Zeitung, 12. 3. 1869, št. 31, str. 3.
61 Marburger Zeitung, 19. 3. 1869, št. 34, str. 3.
62 Leskovec, "Zgodovina uprave", str. 272.
63 Marburger Zeitung, 7. 3. 1869, št. 29, str. 3.
64 Bračič, "Razvoj šolstva", str. 588.
65 Marburger Zeitung, 11. 4. 1869, št. 44, str. 2–3.
66 Marburger Zeitung, 3. 11. 1869, št. 132, str. 3.
67 Sašo Radovanovič, Mariborske ulice (Maribor, 2005), str. 89 (dalje: Radovanovič, Mariborske ulice).
68 Marburger Zeitung, 16. 5. 1869, št. 59, str. 4. V času njegovega županovanja je bila odprta tudi Bürger 

Strasse (Meščanska cesta), današnja Kopitarjeva ulica. (Leskovec, "Zgodovina uprave", str. 272; 
Radovanovič, Mariborske ulice, str. 132–133.)
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Bolj politično razburljivo je kazalo biti poletje, saj se je julija iztekel triletni 
mandat občinskega odbora.69 Volitve so po volilnih telesih potekale med 13. 
in 16. julijem 1869.70 Bancalari je bil prvi na listi kandidatov drugega volilnega 
telesa, zato so o njegovi politični usodi odločali 15. julija.71 Teden dni prej, na 
zadnji seji pred volitvami, se je odbornikom zahvalil za njihovo "vztrajnost" po 
osemnajstih mesecih njegovega županovanja.72 A morebitna zaskrbljenost ali, 
kot bo razvidno iz nadaljevanja, morda celo upanje, da ne bi bil izvoljen, je bila 
odveč. Od 73 volilnih upravičencev drugega volilnega telesa, ki so prišli na voli-
tve, jih je za Bancalarija glasovalo 71. Po glas več sta prejela le Michael Marko in 
dr. Matthäus Reiser, njegov bodoči naslednik na županski funkciji.73

Volitve župana in njegovega namestnika oziroma podžupana so potekale 
27. julija. Zasedanje odbora je odprl dotedanji župan Bancalari, nato pa vodenje 
predal najstarejšemu odborniku, Friedrichu Leyrerju. Za župana je bil s 23 gla-
sovi za (sam se je očitno vzdržal) znova izvoljen Bancalari, na kar je pristal zgolj 
pod pogojem, da se mu zaradi "domačih razmer" podeli štirimesečni dopust. 
Za podžupana je bil s 16 glasovi za izvoljen Franz Stampfl, enako kot župan 
(nekdanji) lekarnar,74 preostalih osem glasov je prejel Leyrer.75 Cesar je župana 
potrdil 15. avgusta,76 okrajni predstojnik Julius77 Seeder pa je Bancalarijevo pri-
sego sprejel na zasedanju odbora konec meseca.78

Na plano so prišle tudi neke Bancalarijeve "domače zadeve", saj je v hiši na 
Glavnem trgu prišlo do hišne preiskave. Z želenim štirimesečnim dopustom, 
najverjetneje posledico bolezni, ki ga je naposled prisilila k odstopu, preiskava 
gotovo ni imela zveze. Ne glede na to je Stephan Mohor z nekaterimi drugimi 
odborniki proti Bancalariju sprožil interpelacijo, vendar so jo preostali zavrnili, 
češ da gre za županovo zasebno zadevo.79 Bancalari je začel z dopustom in se na 
delovno mesto ni vrnil do 15. decembra, ko je bil znova soočen z zapleti okoli 
volitev v odbor za hranilnico, a tokrat brez zveze z njegovimi sorodstvenimi 
povezavami.80

Vmes se je Bancalari znašel v novicah zaradi s politiko povsem nepoveza-

69 Marburger Zeitung, 4. 6. 1869 št. 67, str. 4.
70 Marburger Zeitung, 30. 6. 1869, št. 78, str. 3.
71 Marburger Zeitung, 7. 7. 1869, št. 81, str. 4.
72 Marburger Zeitung, 11. 7. 1869, št. 83, str. 3.
73 Marburger Zeitung, 16. 7. 1869, št. 85, str. 3.
74 Do leta 1849 je bil lastnik lekarne zum Adler. (Predin, Mariborski lekarnarji, str. 71.)
75 Marburger Zeitung, 28. 7. 1869, št. 90, str. 4.
76 Marburger Zeitung, 29. 8. 1869, št. 104, str. 2.
77 Pferschy, "Die steirischen Bezirkshauptleute", str. 125.
78 Marburger Zeitung, 1. 9. 1869, št. 105, str. 3.
79 Marburger Zeitung, 1. 9. 1869, št. 105, str. 3.
80 Marburger Zeitung, 17. 12. 1869, št. 151, str. 2.
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nih zadev. Marburger Zeitung je namreč 6. avgusta 1869 poročala o "naravnem 
fenomenu" na županovem vrtu, o hortenziji s kar 70 cvetovi.81

V prvi polovici leta 1870 se je županovo zdravje začasno izboljšalo. Aprila 
se je, med drugim, z deželnim šolskim nadzornikom dr. Wretschkom še dogo-
varjal za ustanovitev višje realke,82 vendar naporov funkcije kmalu ni več zmo-
gel. Govorice, da bo odstopil, so se pojavile še pred sredino julija 1870, vendar 
jih je še odločno zanikal. Tudi Marburger Zeitung jih je sprva tolmačila kot neka-
kšen nesporazum zaradi novih občinskih volitev, ki bi morale slediti spremem-
bam mestnega statuta.83 Kmalu se je izkazalo, da govorice niso bile neosnova-
ne. Izredno sejo občinskega odbora 14. julija je že vodil podžupan Stampfl, saj 
je župan znova zaprosil za dopust, tokrat trimesečni. Dopustu je nasprotoval 
odbornik Karl Reuter, češ da naj bi Bancalari želel odstopiti že prej, a so ga pre-
govorili naj ostane do sprejetja novega mestnega statuta, kar pa se je zavleklo. 
Županovo delo je sicer pohvalil, opozoril pa tudi, da v njegovi odsotnosti delo 
občine povsem zastane. Če bi Bancalari torej želel odstopiti iz družinskih in 
poslovnih razlogov, mu je Reuter svetoval, naj to preprosto stori in se preneha 
žrtvovati. Ni bil edini, ki je bil takšnega mnenja, saj so odborniki županu dopust 
odobrili le z dvema glasovoma razlike (11 proti 9). Vodenje občine je še enkrat 
prevzel podžupan Stampfl.84 Prvega septembra se je Bancalari še zadnjič vrnil 
na delo, a zgolj kot član odbora za realko.85 

Z županske funkcije je dokončno odstopil na seji občinskega odbora 6. 
oktobra 1870.86 Dva dni zatem je Tagesbote für Untersteiermark, kot se je tri 
mesece87 imenovala Marburger Zeitung, le malce obširneje poročal o župano-
vem odstopu, predvsem o njegovem delu. Kljub določenim političnim naspro-
tjem med časnikom oziroma njegovim uredništvom in županom, si je Tages-
bote zadal Bancalariju "pohvalo spisati kot nepristransko, grajo pa kar najbolj 
zadržano". Avtor prispevka je bil Maximillian baron Rast.88 Najprej je Bancala-
rija pohvalil, češ da je največji del svojega županovanja deloval nadstrankar-
sko, nato pa pograjal, da naj bi proti koncu tak pristop opustil. Očital mu je, da 
se je poistovetil s stranko, ki "se imenuje liberalna, pa to ni", saj da nasprotuje 
vsakemu gospodarskemu in političnemu napredku, za merilo vsega pa posta-
vlja zgolj velikost premoženja. Še najboljše može, ki se stranki ne pokorijo, le-ta 
"zvleče v blato" in za edini dokaz sposobnosti šteje rojstvo v mestu. Sodelovanje 

81 Marburger Zeitung, 6. 8. 1869, št. 94, str. 3.
82 Marburger Zeitung, 13. 4. 1870, št. 44, str. 3. 
83 Marburger Zeitung, 15. 7. 1870, št. 84, str. 3.
84 Marburger Zeitung, 17. 7. 1870, št. 85, str. 2.
85 Tagesbote für Untersteiermark, 1. 9. 1870, št. 118, str. 2.
86 Tagesbote für Untersteiermark, 8. 10. 1870, št. 149, str. 1.
87 Od začetka septembra do konca novembra leta 1870.
88 Tagesbote für Untersteiermark, 15. 10. 1870, št. 155, str. 3.
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s takšno stranko naj bi bilo nevredno moža, kot je bil Bancalari, ki se je dotlej 
lahko upravičeno veselil naklonjenosti volivcev, zdaj pa naj bi ta padla. Ven-
dar je baron Rast županski funkciji priznal težavnost, nosilcu pa, da je njeno 
breme strumno prenašal in tudi po njenem prevzemu ostal priljuden. Bancala-
rija je pohvalil, da je na konfliktnem položaju, ko je bil hkrati odgovoren tako 
državnim oblastem kot someščanom, ki so ga izvolili, zmeraj in po najboljših 
močeh deloval v korist slednjim. Pri tem je baron Rast izpostavil zlasti davčno 
reformo (najemninski krajcar), po kateri naj bi se ga meščanstvo zmeraj spo-
minjalo z naklonjenostjo. Bancalariju je priznal, da je šolstvu,89 temelju "družbe 
in države prihodnosti", posvečal potrebno skrb, Maribor pa naj mu bo hvaležen 
še za kazino in plinsko razsvetljavo. Pri slednji ga je skrbelo le, ker jo je predal 
J. Graffu, ki je bil po njegovem mnenju nesposoben. Oceno županovega dela je 
baron Rast zaključil z besedami, da je Bancalari vsem kritikam navkljub časten 
mož, ki si je priznanje uspel pridobiti tudi od političnih nasprotnikov. Zaželel 
mu je, da naj mu prav slednje ob vrnitvi v zasebno življenje služi kot tolažba za 
marsikaj neprijetnega, s čimer je javna funkcija pač neizogibno povezana.90

Ob volitvah novega župana slaba dva tedna kasneje je tudi podžupan Stam-
pfl med Bancalarijevimi dosežki izpostavil vzpostavitev plinske razsvetljave, 
(triletnega) učiteljišča in (višje) realke, predvsem pa njegovo delo z "ubogimi" 
(reveži in bolnimi). Po nagovoru so se odborniki Bancalariju v čast dvignili s 
sedežev in se mu zahvalili za služenje, nato pa za njegovega naslednika skoraj 
soglasno izbrali dr. Matthäusa Reiserja.91 Bancalari na seji ni bil prisoten, odsto-
pil naj bi že tudi s položaja občinskega odbornika.92 Njegove politične kariere je 
bilo konec, umaknil se je v zasebno življenje. Dolgo mu ni več bilo odmerjeno. 

Smrt

Josef Dominik Bancalari je umrl v soboto 11. februarja 1871 ob 3. uri zjutraj 
zaradi težav s srcem.93 Relativno skrita94 vest o smrti bivšega župana v Marbur-
ger Zeitung je bila kratka, ob navedbi ure smrti je pisalo le, da je bil uro poprej 

89 V času njegovega mandata je leta 1869 Glavna deška šola pridobila peti razred, ustanovljena je bila 
Prva dekliška osnovna šola, dvoletno učiteljišče je postalo triletno, naslednje leto pa je bila ustanovlje-
na še Državna višja realka. (Bračič, "Razvoj šolstva", str. 587–588, 591 in 593.)

90 Tagesbote für Untersteiermark, 8. 10. 1870, št. 149, str. 1.
91 Tagesbote für Untersteiermark, 20. 10. 1870, št. 159, str. 2.
92 Tagesbote für Untersteiermark, 21. 10. 1870, št. 160, str. 1.
93 NŠAM, Župnija Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1858–1865 [sic], str. 250.
94 Podobno je bilo že pri Tappeinerjevi smrti, kar je izzvalo nemalo nejevolje. (Mirnik, "Življenje", str. 72.) 

Vendar takšno poročanje ni bilo nič posebnega. Tudi o smrti dr. Othmarja Reiserja je časnik poročal 
le s kratko notico in še to dva dni po njegovi smrti oziroma na dan pogreba (Marburger Zeitung, 18. 1. 
1868, št. 8, str. 4). Več je bilo očitno prepuščeno (plačanim) osmrtnicam.
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še pri polni zavesti in da je prejel poslednje zakramente. Slovenski narod in Slo-
venski gospodar smrti nista omenjala, a se tudi mariborski občinski politiki nista 
kaj prida posvečala.95 Osmrtnico za v 47. letu življenja "v Gospodu usnulega" 
meščana in lekarnarja (županovanja ni omenjala) je v Marburger Zeitung obja-
vila žalujoča družina: vdova Amalia, otroci Theresa pl. Pflügl, Josef in Heinrich 
ter zet dr. Moriz pl. Pflügl. Pogreb je bil napovedan za torek 13. februarja ob 16. 
uri, z začetkom sprevoda izpred pokojnikove hiše na Glavnem trgu. Zadušnica 
je bila napovedana za sredo 14. februarja ob 10. uri v stolnici.96 

95 Prim. Podgoršek, "Zgodovina uprave", str. 366.
96 Marburger Zeitung, 12. 2. 1871, št. 19, str. 3–4.

Osmrtnica za Josefom 
D. Bancalarijem 
(Marburger Zeitung, 
12. 2. 1871, št. 19, str. 
4).
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Dan zatem je Marburger Zeitung poročala, da od pogreba Andreasa Tappei-
nerja mesto ni videlo tolikšne udeležbe na pogrebnem sprevodu. Ob maribor-
skih meščanih so se ga udeležili vsi občinski odborniki, predstavniki državnih 
oblasti in oficirskega zbora v mestu, stolnega kapitlja, špitalskega društva, gim-
nazije, višje realke, deške in dekliške šole itd. Vrsta naj bi bila tako dolga, da so 
nekateri stali še na Glavnem trgu, ko je krsta že prispela na pokopališče, tedaj 
ob današnji Strossmayerjevi ulici97. Četverovprego mrliškega voza so vso pot 
spremljali baklonosci iz vrst meščanov. Na grobu je pelo moško (nemško) pev-
sko društvo, naposled pa je bil v grob položen še zelen venec, ki sta ga nosili 
dve dekleti. Po pogrebu je z rotovža še dolgo v noč visela orjaška črna zastava. 
Družina je dan zatem v časniku objavila iskreno zahvalo vsem, ki so ji v času 
Josefove bolezni in pogreba stali ob strani.98

Kasneje istega leta so po Bancalariju na Studencih poimenovali ulico (Ban-
calari Gasse), današnjo Raičevo.99 Napisna tabla ulice, posvečena pokojnemu 
županu, je bila osvetljena s posebno svetilko.100 Primerno v spomin človeku, 
ki je mesto pomagal razsvetliti "z gazom"101 in vzpodbujanjem razvoja šol-
stva. 

97 Vladimir Travner, "Pokopališča v Mariboru", Kronika slovenskih mest 3, št. 3 (1936), str. 215.
98 Marburger Zeitung, 15. 2. 1871, št. 20, str. 2 in 4.
99 Po Bancalariju se je imenovala do leta 1919 ter znova med nemško okupacijo v letih 1941–1945. 

(Radovanovič, Mariborske ulice, str. 203.)
100 Predin, Mariborski lekarnarji, str. 94.
101 Podgoršek, "Zgodovina uprave", str. 366.
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Žiga Oman

JOSEF DOMINIK BANCALARI: PHARMACIST AT THE HEAD OF 
MARIBOR

SUMMARY

Josef Dominik Bancalari became mayor of the town of Maribor in the begin-
ning of 1868. He was a descendant of Italian immigrants from the Ligurian town 
of Chiàvari, who found a new home in the Styrian town no later than 1777. 
Josef, born in 1824, was the third pharmacist in succession in the family and 
the fourth owner in succession of the former Zum Mohren pharmacy on Main 
Square. He was also the first in the family to actively participate in town poli-
tics – initially as municipal councillor, and in 1866 as deputy mayor of Andreas 
Tappeiner. When the latter resigned, Bancalari was there to succeed him. The 
work of the Mayor was not independent of the work of the municipal com-
mittee, therefore all of Bancalari’s successes and failures cannot be attributed 
exclusively to him. His introduction of a new tax, the Zinskreutzer, was part of 
a wider effort to improve education in town, and was as such well-received by 
the German population. The name Bancalari remained in the memory of the 
town primarily because of his tax, which already at the time of his term pro-
duced noticeable results in the field of education. However, the establishment 
of gas lighting undoubtedly triggered a positive response from the inhabitants 
regardless of linguistic and political divisions. His nonpartisan political activity 
also received praise. He was clearly a member of the Liberal Party. Bancalari was 
not destined for a full term as mayor. He won heavily in regular municipal elec-
tions in 1869, but, like his predecessor's in office, Bancalari's health soon failed 
and he had to resign the following year. He died in early 1871 at the age of 47.
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Izvleček: 
Matthäus Reiser je bil drugi član svoje družine na čelu Maribora. Rodil se je v 
velikem vojvodstvu Baden v južni Nemčiji 1830, na Štajersko pa ga je že kot 
dečka pripeljal stric Othmar Reiser, ki je bil prav tako župan. Reiser mlajši se 
je oženil z enaindvajset let mlajšo Ido Puchelt, protestantko saških korenin. 
Član občinskega odbora je bil že od leta 1861, relativno mlad, star štirideset let, 
pa je bil izvoljen za župana. Na položaju je ostal dvanajst let. Njegov mandat 
lahko označimo za majhno mariborsko ustreznico "ustanoviteljskemu času" 
na Dunaju. Takoj po smrti slavnega mariborskega sina, Wilhelma Tegetthoffa, 
je med Reiserjevim županovanjem vzklila pobuda o postavitvi spomenika v 
njegovo čast. Po drugi strani je župan nasprotoval podobni javni počastitvi za 
lavantinskega škofa Slomška na prostem. Reiser je umrl leta 1895. 

Ključne besede: 
mariborski župan, Matthäus Reiser, avstrijski liberalizem, lokalna politika, 
Wilhelm Tegetthoff 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 819–836,, 75 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Ko so malo pred začetkom druge svetovne vojne z opuščenega pokopališča na 
prostoru dan. Ljudskega vrta prenašali ostanke zaslužnih meščanov,1 si dolgo-
letni župan Matthäus Reiser med njimi ni zaslužil mesta. Očitno temu ni botro-
valo dejstvo, da je pripadal času "avstrijskega", celo "nemškega" Maribora, saj je 
mestna občina s prenosom počastila njegove kolege, strica Othmarja, Andreasa 
Tappeinerja in Alexandra Nagya. Vendar je še marsikatera današnja maribor-
ska značilnost sad ravno Reiserjevega županovanja, ki je sovpadalo z vrhuncem 
in zatonom "ustanoviteljskega časa" v Avstriji, pa tudi z zlato dobo avstrijskega 
liberalizma.2 Reiser je bil kot župan, katerega vodenje mariborske mestne barke 
se je v dveh tretjinah pokrivalo z obdobjem Auersperg-Lasserjevega ministrstva, 
gotovo njegov vodilni predstavnik v obdravskem mestu. 

A pojdimo po vrsti. Drugega župana iz družine Reiserjevih je starejše slo-
vensko zgodovinopisje trdovratno prekrščevalo v Matevža.3 Če bi bilo morda 
moč najti razloge za govorjenje o Andreju Tappeinerju ali Ivanu Schmidererju, 
takih razlogov pri Reiserju ni. Čeprav je isto starejše zgodovinopisje namreč 
rado pretiravalo pri poudarjanju tujega izvora večine županov iz avstrijske usta-
vne dobe,4 pri čemer je spregledovalo, da so bili Bancalarijevi in Schmidererjevi 
denimo mariborski meščani že od konca 18. stoletja, je bil Reiser namreč dejan-
sko rojen na ozemlju velike vojvodine Baden v južni Nemčiji.

Družina in mladost

Tam se je 30. avgusta 18305 rodil v Weilersbachu, delu današnje mestne 
občine Villingen-Schweningen v Schwarzwaldu, tik na meji med Badnom in 

* Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

1 O tem prenosu prim. recimo Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas 
(Maribor, 2013), tukaj 258–259 (dalje: Fras, Mariborski župan). 

2 Prim. recimo Helmut Rumpler, Eine Chance für Mitteleuropa: Bürgerliche Emanzipation und 
Staatsverfall in der Habsburgermonarchie (Wien, 1997), tukaj predvsem 456–472 (dalje: Rumpler, 
Eine Chance für Mitteleuropa), ali Janez Cvirn, Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918) (Celje, 
2015), tukaj predvsem 121–135 (dalje: Cvirn, Dunajski državni zbor). 

3 Prim. ob številnih drugih primerih denimo geslo Franjo Baš, "Reiser, Matevž (1830–1895)", Slovenska 
biografija, http://www.slovenskabiografija.si/oseba/sbi497850/#slovenski-biografski-leksikon (pri-
dobljeno 17. septembra 2017) (dalje: Baš, "Reiser, Matevž"). 

4 Prim. Franjo Baš, "Maribor v avstrijski ustavni dobi", v: Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne 
Slovenije: Izbrani zgodovinski spisi (Maribor, 1989), passim (dalje: Baš, "Maribor v avstrijski ustavni 
dobi"). 

5 Za datum rojstva gl. Pokrajinski arhiv (PAM), SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, AŠ 1, Poročni list 
Matthäusa Reiserja in Ide Puchelt z dne 25. 5. 1868. Datum, ki ga navaja Baš, "Reiser, Matevž", 18. 4., je 
gotovo napačen. 
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Württembergom. Posredno je bil za njegov prihod v Maribor in s tem za nje-
govo županovanje najprej zaslužen v času njegovega rojstva sicer že pokojni 
šentpavelski opat Berthold Rottler. Slednji se je leta 1748 rodil v Obereschachu 
pri že omenjenem Vilingenu in bil najprej oseminštirideseti in zadnji kne-
zoopat schwarzwaldskega samostana St. Blasien. Po njegovi ukinitvi leta 1806 
je leta 1809 prišel za opata v Šentpavel, da bi ponovno oživil koroško bene-

Prva stran pisma 
poznejšega župana 
Othmarja Reiserja 
nečaku Matthäusu 
iz septembra 1848 
(PAM, SI_PAM/1613, 
fond Reiser, Matevž, 
foto: David Prajnc)
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diktijo. Zanimivo je, da je bil tudi tam oseminštirideseti opat.6 Na Koroško je 
kot redovnega kandidata pripeljal svojega nečaka Othmarja. Ta sicer ni postal 
benediktinski menih, postal pa je mariborski župan.7 Že kot dečka je v Mari-
bor pripeljal svojega nečaka, Matthäusa.8 Tako govorjenje slednjega o Mari-
boru kot drugem "očetnem mestu"9 ni iz trte izvito. Vsekakor se v tem razli-
kuje denimo od svojega podžupana Karla Reuterja, ki je v Maribor iz Galicije 
prišel v začetku šestdesetih let, bliskovito napredoval v mestni hierarhiji vse do 
državnozborskega poslanca, a je njegova zvezda po letu 1873 še hitreje zašla.10 

Reiser je nižje stopnje šolanja že opravil ob Dravi, kjer ga gimnazijsko 
spričevalo kaže kot zavzetega dijaka.11 Nato je po stopinjah svojega strica, mari-
borskega notarja, v Gradcu študiral pravo. V začetku študija ga je pritegnilo 
revolucionarno vrenje, za kar si je prislužil stričevo grajo.12 Prvi državni izpit 
iz prava je opravil 26. julija 1851, drugega 27. novembra 1852.13 Po vrnitvi v 
Maribor je služboval pri grofu Heinrichu Adamu Brandisu kot upravnik njegov-
ih zasebnih, družinskih in gospodarskih poslov.14 Za to je po dogovoru z gro-
fom prejemal letno plačo 180 goldinarjev.15 Matthäus je doktoriral leta 1860 
in se takoj nato dejavno vključil v mestno življenje. Na volitvah v mariborski 
občinski odbor leta 1861 je bil izvoljen za enega od 24 občinskih odbornikov 
in bil jeseni istega leta med ustanovitelji ponosa mariborskega finančnega sek-
torja, mestne posojilnice. Januarja 1862 je postal njen pravni svetovalec, kar je 
ostal vse do smrti. Kot so ob njej posebej poudarili, za svoje delo kar dve deset-
letji ni prejemal nobenega plačila.16 

Na poroko je poznejši župan čakal kar nekaj časa, vse do svojega osemin-

6 Gl. o njem Johannes Gut, "Fürstabt Berthold III. Rottler von St. Blasien und Abt von St. Paul", v: 
Schatzhaus Kärntens: Landesausstellung St. Paul 1991: 900 Jahre Benediktinerstift: Band I: Katalog 
(Klagenfurt/Celovec, 1991), 324–325. 

7 Gl. o njem prispevek v pričujoči reviji in za kratko biografijo Franjo Baš, "Reiser, Otmar starejši (1792–
1868)", Slovenska biografija, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi498125/#slovenski-bio-
grafski-leksikon (pridobljeno 17. septembra 2017).

8 Prim. ohranjena Matthäusova pisma staršem iz prve polovice štiridesetih let 19. stoletja v PAM, SI_
PAM/1613, fond Reiser, Matevž. 

9 Kot npr. v pismu občinskim svetnikom iz Leipziga, prebranem 9. decembra 1882. Gl. "Sitzung des 
Gemeinderathes vom 9. Dez.", Marburger Zeitung 21, št. 149, 13. 12. 1882, 2. 

10 Gl. recimo "Wählerversammlung", Marburger Zeitung 12, št. 121, 8. 10. 1873, 1–2. 
11 PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Spričevalo prvega semestra z dne 10. 3. 1847. Pri štirih pred-

metih je dosegel drugo najvišjo, pri dveh (zemljepisu in zgodovini in vedenju) pa najvišjo oceno. 
12 Gl. PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Pismo Othmarja Reiserja nečaku Matthäusu z dne 14. 9. 

1848. 
13 PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Erstes Staatsprüfungszeugnis z dne 26. 7. 1851 in Zweites 

Staatsprüfungszeugnis z dne 27. 11. 1852. 
14 Gl. o njem Ferdinand von Brandis, F amilienbuch der Familie Brandis (Graz/Gradec, 1889), 227–238. 
15 PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Dopis grofa Heinricha Adama Brandisa Matthäusu Reiserju z 

dne 16. 4. 1855. 
16 Gl. "+ Matthäus Reiser", Marburger Zeitung 34, št. 104, 29. 12. 1895, 4–5 (dalje: "+ Matthäus Reiser"). 
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tridesetega leta. Pred tem je po smrti strica Othmarja januarja 1868 prevzel 
njegovo notarsko pisarno. Po nevesto je odšel v svojo badensko domovino in 
se oženil s kar enaindvajset let mlajšo Ido Louise Auguste Dorotheo Puchelt 
(1851–1907), ki ji je zibelka tekla v Wertheimu ob bavarski meji. Njen oče je 
bil ugledni nemški pravnik Ernst Sigismund Puchelt (1820–1885), doma iz 
saškega Leipziga. Svojo kariero in življenje je po večdesetletnem delovanju 
na nemškem jugu v Leipzigu tudi zaključil kot član drugega senata državnega 
sodišča Nemškega cesarstva. V sodni organ, ki je bil njegov predhodnik, je bil 

Prva stran dopi-
sa grofa Brandisa 
Matthäusu Reiserju z 
dne 16. 4. 1855 (PAM, 
SI_PAM/1613, fond 
Reiser, Matevž, foto: 
David Prajnc)
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imenovan že kmalu po vzpostavitvi Nemškega cesarstva, in sicer julija 1871.17 
Idina družina je bila evangeličanska in v Mariboru se je Ida kmalu povzpela v 
vrhove maloštevilne, a vplivne evangeličanske mestne elite. Do nenadne smrti 
leta 1907 je med drugim četrt stoletja načelovala ženskemu in dekliškemu 
odseku mariborske podružnice Schulvereina. Zakoncema, ki sta v zakon vsto-
pila 25. maja 1868 v Badnu (ki se od leta 1931 uradno imenuje Baden-Baden), 
so se rodili trije otroci. Očeta (in mater) sta preživela dva sinova, Max in Kurt.18 
Prvi je stopal po dedovih in očetovih stopinjah in je študiral pravo na univer-
zah v Heidelbergu in Tübingenu,19 medtem ko je bil drugi mornar.20 Matthäusov 
nečak je bil znani ornitolog, dr. Othmar Reiser, sin istoimenskega Matthäusove-
ga bratranca, dunajskega odvetnika, in županov vnuk. Slednji je večji del svoje 
službene poti prebil v Sarajevu in leta 1936 umrl v Pekrah.21 

Reiserjevo politično delovanje do vzpona na županski položaj

Reiserjev izlet na deželno politično raven je bil za razliko od tistih njegovega 
županskega predhodnika Tappeinerja in naslednika Duchatscha ali že ome-
njenega podžupana Reuterja kratek in neizrazit. Po odstopu Andreasa Tappei-
nerja se je decembra 1867 potegoval za deželnozborski sedež v mestni kuriji 
v mariborskem okraju. Potem ko je Friedrich Brandstetter že na poskusnem 
glasovanju dobil 112 glasov, sam pa le 28, je od kandidature odstopil v korist 
sokandidata Mulleja.22 Ta je potem vseeno izgubil proti Brandstetterju; za Rei-
serja je kljub umiku glasovalo pet od 321 volivcev.23 Je pa bil Reiser že marca 
1867 kot predstavnik mariborskega občinskega odbora izvoljen v mariborski 
okrajni zastop, kakor ob pomanjkanju boljših izrazov še vedno imenujemo to 
posebnost lokalne politike na Štajerskem.24

Kot privrženec mlade liberalne struje med mariborsko elito se je Reiser po 
prevzemu stričevega notarskega mesta leta 1868 profiliral, ko se je konec julija 
1870 podpisal pod poziv tega dela elite k pomoči pruskim žrtvam prihajajoče 

17 Max Heinsheimer, "Nachruf", v: PAM, PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift für Französisches Civilrecht. 

18 Ludwig Mahnert, "+ Ida Reiser", Marburger Zeitung 46, št. 127, 22. 10. 1907, 4 (dalje: Mahnert, "+ Ida 
Reiser"). 

19 Prim. PAM, PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, Študijska prisega Maximiliana Reiserja z dne 16. 
5. 1893. 

20 Prim. Mahnert, "+ Ida Reiser", 4. 
21 Gl. Franjo Baš, "Reiser, Otmar mlajši (1861–1936)", Slovenska biografija, http://www.slovenska-bio-

grafija.si/oseba/sbi497986/#slovenski-biografski-leksikon (pridobljeno 17. septembra 2017). 
22 "Probewahl" in "Landtagswahl", Marburger Zeitung 6, št. 150, 15. 12. 1867, 3. 
23 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918 (Ljubljana, 1965), 384. 
24 "Wahlen für die Bezirksvertretung", Marburger Zeitung 6, št. 27, 3. 3. 1867, 3–4. 
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prusko-francoske vojne, ki je tudi sicer galvanizirala mariborsko meščanstvo 
in priveda do zgodnjega petja petelinov nemškega nacionalizma v Mariboru.25 
Njihovo najbolj zagreto krilo tedaj sicer še ni imelo prav veliko dotoka, saj se je 
ustanovitve Nemškega nacionalnega združenja v Mariboru istega leta udeležilo 
le deset možakarjev.26 Reiser je med podpisniki poziva v družbi poslanca Brand-
stetterja, Karla Reuterja in barona Maxa Rasta, medtem ko na seznamu zaman 
iščemo župana Bancalarija in njegovega namestnika Franza Stampfla.27 

Slednja sta bila med tem že pod močnim topovskim ognjem v Tagesbote für 
Untersteiermark začasno prekrščene Mariborčanke, ki je kot redko kdaj zavze-
mala v tistih mesecih do mestnega vodstva izrazito opozicijsko držo. Celo zapis 
ob Bancalarijevem odstopu oktobra 1870 je bil sladko-kisel.28 Prevelik je bil pač 
strah, da bi konservativni "kazinski stranki" v občinskem odboru, kakor jo je 
mestni časnik posmehljivo poimenoval in cenil njeno moč kar na dve tretjini 
odbornikov, zdaj izvolila županovega namestnika Stampfla za novega župana. 
Zato list 19. oktobra 1870 temu vprašanju posveti obsežen uvodnik "Der künf-
tige Bürgermeister von Marburg" in se v njem tudi v danes domačem jeziku 
zgraža nad ugrabitvijo občine in župana po tistih, ki jim za skupno dobro ni 
nič mar: 

Die grenzenlose Sorglosigkeit, mit welcher unsere Kommunalangelegenheiten 
verschleppt werden, die gänzliche Desorganisation der Verwaltung, für welche 
wir als Beweis die Beleuchtungsfrage anführen, das lawinenhaft anwachsende 
Defizit im Gemeindehaushalte, die souveräne Verachtung, mit der Leute, die 
durch Minoritätswahlen in die Gemeindevertretung ohne Verschulden der 
Majorität gewählt wurden, auf die Majorität hinabblicken und bei jeder Gele-
genheit diese Verachtung manifestieren, können nicht weiter an der Spitze der 
Gemeinde bleiben.29 

Slednjič odkrito priporoči izvolitev Matthäusa Reiserja: 

Wirklich sonderbar bleibt die Haltung jener Klique, wenn man bedenkt, dass, 

25 Gl. razglas "Mitbürger!", Marburger Zeitung 9, št. 91, 31. 7. 1870, 1 (dalje: "Mitbürger!"). 
26 "Der Verein der 'Deutschnationalen'", Marburger Zeitung 9, št. 85, 17. 7. 1870, 2. 
27 Gl. "Mitbürger!", 1. 
28 Gl. "Der abtretende Bürgermeister von Marburg, Herr J. Bancalari", Marburger Zeitung 9, št. 149, 8. 10. 

1870, 1. 
29 "Der künftige Bürgermeister von Marburg", Tagesbote für Untersteiermark 9, št. 158, 19. 10. 1870, 1. 

"Brezmejna brezskrbnost, s katero se odlagajo naše komunalne zadeve, popolna neorganiziranost 
uprave, za dokaz katere navajamo vprašanje razsvetljave, skokovito naraščajoč primanjkljaj v občin-
skem proračunu, suvereno zaničevanje, s katerim ljudje, ki jih je manjšina brez krivde večine izvolila 
v občinski zastop, gledajo navzdol na to večino in omenjeno zaničevanje kažejo ob vsaki priložnosti, 
ne morejo več ostati na vrhu občine." 
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wie algemein bekannt, für die Stelle des Bürgermeisters bereits unter allseitiger 
Zustimmung der Wähler und der Bevölkerung ein Mann in Aussicht genommen 
wurde, dem sie doch selbst ihr Vertrauen manifestirten, den sie als Kandidaten 
ihrer Wahl seinerzeit für den Landtag aufstellten. /…/ Es muss Abhilfe geschaf-
fen werden, sie liegt einzig darin, dass ein neuer Bürgermeister in der Person des 
allgemein beliebten Dr. Reiser gewählt wird und zwar sofort gewählt wird, wie es 
das Gesetz bestimmt und der Wunsch der Bevölkerung ist.30

 
Ko se potem občinski očetje zberejo na volilni seji, glede katere je podžupan 

Stampfl ponovno obtožen, da jo skuša protizakonito odložiti, lahko Marbur-
ger Zeitung rezultat seveda razume kot triumf. Kljub domnevni dvotretjinski 
večine svojih somišljenikov je Stampfl prejel pičla dva glasova, dr. Reiser pa kar 
dvajset. Dva občinska odbornika nista glasovala. Na sami seji je dejansko prišlo 
do poskusa zavlačevanja, saj naj bi občinski odbor županu Bancalariju dal dvo-
tedenski rok za premislek.31 Tudi besede novoizvoljenega župana pričajo o res-
nosti položaja. Reiser je namreč potožil nad strankarskimi delitvami v odboru, 
še bolj praktičen problem pa je gotovo bilo – vsaj po njegovih besedah – neza-
vidljivo stanje občinskega premoženja, ki naj bi že v začetku njegovega manda-
ta klicalo po višjih davkih. Nazadnje je pribil, da funkcijo sprejema zgolj zaradi 
prepričljivosti izražene podpore mestnih očetov.32 Tagesbote je svojemu ljubl-
jencu 21. oktobra takoj zapel slavospev, gas pet označil za moža nedeljenega 
zaupanja in pohvalil njegov osrednji, sicer precej splošno opredeljeni cilj: "Die 
Versöhnung der Parteien, die Befriedigung berechtigter Wünsche der Bevölke-
rung Marburgs."33

Starejše zgodovinopisje je v Reiserjevem prevzemu županske funkcije vide-
lo pomembno prelomnico in zmago liberalizma v Mariboru. S to oceno bi se 
bilo težko strinjati, ker se je avstrijska varianta liberalizma ob Dravi udomačila 
že vsaj v drugi polovici šestdesetih let, kakor dokazuje dogajanje ob sprejemu 
verskih zakonov leta 1868.34 Je pa z Reiserjem liberalizem mariborske mestne 
elite nedvomno dosegel vrh in čas Badenčanovega županovanja je nedvomno 

30 Prav tam, 1. "Resnično nenavadna ostaja drža te klike, če pomislimo, da je, kot je splošno znano, za 
položaj župana ob vsestranskem soglasju volivcev in prebivalstva že prišel v poštev mož, ki so mu 
svoje zaupanje vendarle izkazali že tisti, ki so ga njega dni postavili za kandidata za deželni zbor. /…/ 
Mestu je treba priskočiti na pomoč, ta pomoč pa je zgolj v tem, da izvolijo novega župana v osebi 
splošno priljubljenega dr. Reiserja in da ga izvolijo takoj, kakor določa zakon in si želi prebivalstvo."

31 "Bürgermeisterwahl", Tagesbote für Untersteiermark 9, št. 159, 21. 10. 1870, 2. 
32 Prav tam. 
33 "Der neue Bürgermeister von Marburg", Tagesbote für Untersteiermark 9, št. 160, 21. 10. 1870, 1. 
34 O verskih zakonih nasploh prim. Janez Cvirn, Boj za sveti zakon: Prizadevanja za reformo poročnega 

prava od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne (Ljubljana, 2005), zlasti 33–45, in Rumpler, Eine 
Chance für Mitteleuropa, zlasti 419–422. O dogajanju ob sprejemanju majskih zakonov v Mariboru 
prim. predvsem Baš, "Maribor v avstrijski ustavni dobi", 172–173. 
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najboljši približek mariborske različice "časa ustanoviteljev". Tudi odmikan-
je od katolištva v vsakdanjem življenju je bil med Mariborčani počasen pro-
ces, katerega intenzivnost je sicer težko meriti. Preprost način je opazovanje 
besedil časopisnih osmrtnic v Mariborčanki. Nesistematično pregledovanje 
ob branju člankov o Reiserju je pokazalo, da še v začetku 70. let skoraj vsaka 
vsebuje celoten nabor emfatično katoliških opredelitev: umrli so bili previde-
ni, zaspali so v Gospodu, v zahvali so opredeljeni kot "tisti, ki sedaj počivajo v 
Bogu", omenjen je blagoslov posmrtnih ostankov in osmrtnici je dodan poda-
tek o maši zadušnici. V letu 1882 so omembe bolniškega maziljenja že redkost, 
večinoma izginejo tudi sklicevanja na umiranje v Gospodu in počivanje v Bogu, 
mnogim se ne zdi potrebno navajati podatka o zadušnici. Ko umre Reiser sam, 
je od vseh omenjenih prvin omenjena le zadušnica v frančiškanski cerkvi.35 Pač 
pa vse do Reiserjeve smrti še ni postalo modno prestopati v bolj "nemško" in 
"naprednejše" luteranstvo.36

Mariborska mestna politika v obdobju Reiserjevega županovanja

Ni se torej odveč vprašati, kako je mesto politično dihalo v Reiserjevem obdob-
ju.37 Po eni strani bi mestno ureditev lahko opredelili kot neke vrste oligarhijo. 
Volilna pravica je bila omejena, bazen, iz katerega je prihajala mestna elita, je 
bil razmeroma ozek, izoblikovali so se zametki političnih dinastij. Zaporedoma 
so namreč v mestni politiki delovali stric in nečak Reiser, oče in sin Bancalari, 
oče in sin Nagy, oče in sin Girstmayr, več članov rodbine Pfrimer, stric in nečak 
Rast ipd. Tudi plemičev je bilo še kar nekaj, najvidnejša med njimi barona Rast. 
V času Reiserjevega nastopa je bilo v mariborski mestni občini 1128 volilnih 
upravičencev, kar pomeni nekaj manj kot desetino mestnega prebivalstva.38 Do 
leta 1882, ko je Reiser županovanje odložil, se je število volivcev povzpelo za 

35 Gl. osmrtnico Matthäusa Reiserja v Marburger Zeitung 34, št. 104, 29. 12. 1895, 9. 
36 O tem pojavu na Štajerskem gl. Boštjan Zajšek, "Biti Nemec pomeni biti luteran": Iz življenja nemških 

evangeličanov na Slovenskem, s posebnim poudarkom na Mariboru in okolici (1862–1945) (Maribor, 
2010), predvsem 65–73 (dalje: Zajšek, "Biti Nemec"). 

37 Za predzgodovino prim. recimo Janez Cvirn, "Narodnopolitične razmere v Mariboru v času marčne 
revolucije in neoabsolutizma", Studia Historica Slovenica 3 (2003): 265–281. Za Reiserjevo obdobje 
prim. Baš, "Maribor v avstrijski ustavni dobi", predvsem 173 ss.; isti, "K zgodovini narodnega življenja 
na Spodnjem Štajerskem (Slomšekov spomenik v Mariboru)", v: Franjo Baš, Prispevki k zgodovini seve-
rovzhodne Slovenije (Maribor, 1989), 15–64 (dalje: Baš, "K zgodovini"); Antoša Leskovec, "Zgodovina 
uprave v Mariboru 1752–1941", v: Maribor skozi stoletja: Razprave I (ur. J. Curk, B. Hartman in J. 
Koropec) (Maribor, 1991), tukaj predvsem 257–272 (dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave"); Nataša 
Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", Studia Historica Slovenica 6 (2006): 361–
380. 

38 Podatki po "Gemeindewahl", Marburger Zeitung 10, št. 110, 13. 9. 1871, 2, "Gemeindewahl", Marburger 
Zeitung 10, št. 111, 15. 9. 1871, 3, in "Gemeindewahl", Marburger Zeitung 10, št. 112, 17. 9. 1871, 2. 
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nekako četrtino, na 1402 upravičenca.39 A ker je v istem času število prebivalcev 
še bolj naraslo, je sodil med happy few nekako vsak dvanajsti Mariborčan. Pač pa 
je uveljavitev novega mestnega statuta leta 1872, ki je hkrati spremenil občinski 
odbor v občinski svet in dvignil število njegovih članov s 24 na 30,40 temeljito 
premešala razmerja znotraj volilnega telesa. Ker je bil zaradi štajerske poseb-
nosti, okrajnih zastopov, davek volivcev, upravičenih do volitev v prvem volil-
nem razredu, znižan na 60 goldinarjev, je tradicionalno številčno nesorazmerje 
med volivci prvega in ostalih dveh razredov v Mariboru odpadlo.41 Če je bilo 
leta 1870 v tretjem volilnem razredu skoraj petdeset odstotkov upravičencev, 
jih je bilo leta 1882 596, le dvanajst več kot v prvem.42 Preveč predstavnikov v 
občinskem svetu je potemtakem imel predvsem drugi razred. En svetnik je tam 
prišel na 22, v prvem na 58 in v tretjem na 60 volivcev. 

Oligarhično naravo mariborske občinske politike in avstrijskega liberaliz-
ma nasploh bolj kot število volivcev podčrtava kolobarjenje enih in istih imen 
v številnih mestnih organih in društvih in skozi daljše časovno obdobje. Reiser 
sam je bil mestni svetnik 21 let, pri čemer se je upokojil razmeroma zgodaj, pri 
dvainpetdesetih letih. Nekateri drugi so bili še vztrajnejši in trajnejši. Primerov 
naglega izpada iz elite, kakršen se je zgodil Karlu Reuterju, je bilo malo. V Reiser-
jevem obdobju sta ga predvsem zaradi ne dovolj strumnih stališč glede nemštva 
mesta Maribor recimo doživela še svetnik Karl Waltner in baron Max Rast.43 
Slednji se je kot zgodnji nemški nacionalec in verjetno prvi človek v Mariboru, 
ki je zaradi propruskih simpatij in odpora do papeževe nezmotljivosti presto-
pil v luteranstvo, v drugi polovici sedemdesetih let začel zavzemati za nemško-
slovensko slogo.44 

Prav oligarhične poteze avstrijskega liberalizma radi spregledajo anglosaški 
preučevalci,45 čemur se je grenko posmihal že A. J. P. Taylor.46 Pač pa bi utegnile 
prav značilnosti tega obdobja postati primerjalno zanimive, če drži, o čemer 
je razpredal po Trumpovi zmagi v ZDA znani politolog Francis Fukuyama, 
ki je sicer napovedal tudi že "konec zgodovine", češ da se poglablja prepad 

39 Podatki po "Gemeindewahlen in Marburg", Marburger Zeitung 21, št. 149, 13. 12. 1882, 4, 
"Gemeindewahlen in Marburg", Marburger Zeitung 21, št. 150, 15. 12. 1882, 3, in "Gemeindewahlen in 
Marburg", Marburger Zeitung 21, št. 151, 17. 12. 1882, 3. 

40 Prim. Leskovec, "Zgodovina uprave", 258. 
41 Prav tam, 259. 
42 Za vir številk prim. op. 38 in 39. 
43 Za Waltnerja gl. Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na Spodnjem 

Štajerskem (Maribor, 1997), tukaj 68, za Rasta pa prav tam, 396. 
44 Prim. Zajšek, "Biti Nemec", 50. 
45 Prim. za zgled kljub njegovim kritičnim tonom zdaj Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New 

History (Cambridge, Mass./London, 2016), zlasti poglavje 6. 
46 Prim. recimo A. J. P. Taylor, Habsburška monarhija 1815–1918: Zgodovina avstrijskega cesarstva in 

Avstro-Ogrske (Ljubljana, 1956), 158 ss. 
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med liberalnim in demokratičnim polom v sodobnih demokracijah.47 Prav za 
nekaj takega je namreč šlo pri avstrijskem liberalizmu iz 60. in 70. let 19. sto-
letja. Delež ljudi, ki naj bi jih v imenu "nepripravljenosti na demokracijo" vsaj 
začasno izključili od odločanja, je bil preprosto prevelik, kar je bila voda na 

47 Francis Fukuyama, "US Against the World?: Trump's America and the New Global Order", https://
www.ft.com/content/6a43cf54-a75d-11e6-8b69-02899e8bd9d1 (pridobljeno 18. septembra 2017). 

Poročni list Matthäusa 
in Ide Reiser z dne 
25. 5. 1868 (PAM, 
SI_PAM/1613, fond 
Reiser, Matevž, foto: 
David Prajnc)
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mlin konservativnejšim množičnejšim gibanjem.

Reiserjevi pogledi in razvoj mesta v času njegovega mandata

Poglede Reiserja samega je moč razbrati iz njegovih javnih izjav, pri kate-
rih je kajpak pogosto težko ločiti njegovo lastno miselno blago od običajnih 
ideoloških fraz, katerih rabo sta narekovala politični in županski položaj. Res 
je, da se mu je, kot je opazil že Antoša Leskovec,48 na otvoritvi ljudske šole za 
otroke delavcev obratov Južne železnice v Magdalenskem predmestju 2. aprila 
1871, kar je bil gotovo pomemben projekt v luči iskanja zaveznikov liberal-
cev za prihodnost, zazdelo potrebno izpostaviti, da Maribor s šolo dobiva "eine 
neue Pflanzstätte deutscher Kultur und Sitte".49 Toda ob slovesnem odprtju 
stavbe višje realke, enega najvidnejših prispevkov Reiserjevega županovanja k 
še današnji podobi Maribora, so v navzočnosti avstrijskega ministra za uk in 
bogočastje Karla Stremayrja 2. oktobra 1873 odmevali prej klasični toni avstrij-
skega liberalizma brez velike doze nemškonacvionalnih primesi: 

Im Namen der Gemeinde übergebe ich dem Lehrkörper die Ober-Realschule zu 
Unterrichtszwecken mit dem Wunsche, dass dieses Haus fortan eine Stätte der 
Wissenschaft und der Bildung sein und dass die aus dieser Anstalt hervorgehende 
Jugend Sittlichkeit, Wissenschaft und Licht verbreiten möge.50 

Očitno je Reiser te ideale vsaj javno še vedno razglašal tudi ob koncu svoje-
ga županovanja, ko je med enim zadnjih javnih nastopov kot župan 8. septem-
bra 1882 spregovoril ob odkritju spomenika idolu avstrijskih liberalcev, Jožefu 
II. Spomenik sam je sicer mestu, podobno kot leto za tem spomenik nadvoj-
vode Janeza, podaril Matthäusov bratranec, dunajski odvetnik dr. Othmar Rei-
ser, županov sin.51 V parku je Matthäus na slovesnosti, kjer so bili po pridušanju 
Mariborčanke vsi, le "nobenega rimskega duhovnika, nobenega slovenskega 
voditelja, nobenega političnega državnega uradnika, nobenega oficirja" ne, 
rekel tudi tole: 

48 Antoša Leskovec, "Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941”, v: Maribor skozi stoletja: Razprave I 
(ur. J. Curk, B. Hartman in J. Koropec) (Maribor, 1991), tukaj 368 (dalje: Leskovec, "Razvoj gospodar-
stva"). 

49 Gl. "Schule für Arbeiterkinder", Marburger Zeitung 10, št. 41, 5. 4. 1871, 2. 
50 "Eröffnung der Ober-Realschule", Marburger Zeitung 12, št. 119, 3. 10. 1873, 3. "V imenu občine izro-

čam učiteljskemu zboru višjo realku za pouk z željo, da bi bila ta hiša odslej prostor znanosti in izobra-
ževanja in da bi mladina, ki bo prihajala s te ustanove, razširjala nravnost, znanost in svetlobo."

51 Prim. zlasti Polona Vidmar, "Lokalpatriotismus und Lokalpolitik: Die Denkmäler Wilhelms von 
Tegetthoff, Kaiser Josefs II. sowie Erzherzog Johanns in Maribor und die Familie Reiser", Acta historiae 
artis Slovenicae 18 (2013): 65–87. 
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Kaiser Josef II. ist uns das Ideal eines Fürsten und Menschen; seine Schöpfungen 
sind so groß und unvergänglich, dass es nur die kleinste Pflicht der Dankbarkeit 
abtragen heißt, wenn die Nachwelt in seiner hehren verklärten Gestalt für alle 
Zeiten ein Symbol der Kultur und des Fortschrittes erblickt. Nehmen sie die fei-
erliche Erklärung entgegen, dass die Stadt Marburg das Kaiser-Josef-Denkmal al 
sein Wahrzeichen ihrer deutschen, treu österreichischen Gesinnung, ihres Stre-
bens nach Licht und Fortschritt auf jedem Gebiete jetzt und wie ich hoffe, in aller 
Zukunft hochhalten und schützen wird.52 

Glede usode spomenika se županovi upi nikakor niso uresničili, saj se mu 
je godilo še slabše kot spomenikom nadvojvodi Janezu, Andreasu Tappeinerju, 
Tegetthoffu in Francu Jožefu. 

Seznam mestnih pridobitev iz obdobja Reiserjevega županovanja je dolg 
in po večini znan. Plinska razsvetljava in pridobitev višje realke strogo vzeto 
sicer ne sodita v njegov čas, a so vsaj porodni krči s prvo in z njenim ponudni-
kom, Bavarcem Georgom Graffom, zaznamovali večino sej občinskega odbora 
in občinskega sveta v prvih letih mandata župana z Badenskega.53 Kot rečeno, 
je mestna občina z začetkom leta 1872 uveljavila svoj drugi in potem vse do leta 
1918 veljavni statut, ki je, kakor je bilo povedano, med drugim preimenoval in 
povečal mestni parlament, premešal pa tudi karte med volilnimi upravičenci. 

Aprila 1871 je bil Reiser na čelu mestne deputacije, ki se je šla poslovit od 
mariborskega sina in najbolj vročega junaka Wilhelma Tegetthoffa. Ob tej pri-
ložnosti si ni prislužil samo križca Franc-Jožefovega reda, marveč tudi pridobil 
dovoljenje za postavitev admiralovega spomenika.54 Čeprav je bil zadevni odbor 
takoj sestavljen, je smetano s torte s cesarjevim obiskom vred potem že pobral 
Reiserjev naslednik Ferdinand Duchatsch. Na šolskem področju je bila ob kolo-
nijski šoli in višji realki 12. marca 1872 odprta še vinogradniška in sadjarska 
šola, predhodnica poznejše kmetijske šole.55 V začetek Reiserjevega mandata 

52 "Enthüllung des Kaiser-Josef-Denkmals", Marburger Zeitung 21, št. 109, 10. 9. 1882, 1. "Cesar Jožef II. 
je za nas ideal vladarja in človeka. Njegove stvaritve so tako velike in neminljive, da pomeni le oprav-
iti najmanjšo dolžnost hvaležnosti, če njegovi zanamci v njegovi povzdignjeni podobi za vse čase 
gledajo simbol kulture in napredka. Sprejmite torej slovesno izjavo, da bo mesto Maribor spomenik 
cesarja Jožefa sedaj in, kot upam, v vseh prihodnjih časih spoštovalo in varovalo kot znamenje svojih 
nemških, zvesto avstrijskih občutij ter svojega stremljenja po svetlobi in napredku na vseh področjih."

53 Prim. recimo še za leto 1874 članek "Sitzung des Gemeinderathes vom 16. April", Marburger Zeitung 
13, 19. 4. 1874, kjer najdemo med drugim poročilo o pritožbah občinskih svetnikov zaradi cene 
Graffove razsvetljave, ki da je višja kot v Celovcu ali Ljubljani. Prim. še Leskovec, "Razvoj gospodarstva", 
341. 

54 "Original-Telegramm der 'Marburger Zeitung'", Marburger Zeitung 10, št. 44, 12. 4. 1871, 2, in "Denkmal 
für Tegetthoff", Marburger Zeitung 10, št. 45, 15. 4. 1871, 2. 

55 "Die Eröffnung der Weinbauschule", Marburger Zeitung 11, št. 31, 13. 3. 1872, 1. 
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segajo tudi korenine mariborskega mestnega parka. Njegov poglavitni arhitekt 
je bil občinski svetnik David Hartmann, ob Reuterju najvidnejši evangeličan v 
mariborski smetani sedemdesetih in osemdesetih let.56 V drugi fazi od leta 1882 
je, kot sem že nakazal, začel park pridobivati spomenike. Leta 1876 je bilo uve-
deno novo oštevilčenje ulic, ki je v bistvu podlaga še današnjemu. Že v začetku 
Reiserjevega mandata so se začela prizadevanja, da bi Maribor pridobil okrožno 
sodišče, kar se v praksi zgodi šele 1898.57 V času Reiserjevega županovanja pa 
je bil odločen boj s Ptujem za moško kaznilnico, ki jo potem začnejo graditi v 
Duchatschevem obdobju.58 

Eden simbolov "Gründerzeita" v obdravskem mestu je leta 1872 ustano-
vljena Eskomptna banka v Mariboru.59 Pri njeni ustanovitvi je sodeloval tudi 
slovenski odvetnik dr. Janko Sernec, oče poznejšega regenta Dušana, ki se je 
vseskozi uspel obdržati blizu vrhov mariborske družbene elite.60 Res je sicer, da 
po Ferdinandu Dominkušu nobenemu političnemu Slovencu ni uspel preboj 
v občinski svet,61 toda Sernec je bil še ob koncu leta 1874 povsem blizu izvo-
litvi v navedeni organ celo v prvem volilnem razredu.62 Vlogo je odigral tudi 
na volilnem zboru leto dni prej, ko sta si za kandidaturo v državni zbor v lase 
skočila Karl Reuter in Friedrich Brandstetter.63 Po polomu dunajske borze maja 
1873 se je Reiser kot pravni svetovalec veliko posvečal tegobam mariborske 
hranilnice,64 pa tudi sicer je razvoj mesta kriza zavrla. 

Kar zadeva županov odnos do Slovencev, ga je za prihodnost najbolj zazna-
movala njegova vloga ob postavljanju Slomškovega spomenika v mariborski 
stolnici, o čemer je že pred drugo svetovno vojno obširno pisal Franjo Baš.65 
Zaradi domnevne prekršitve delokroga je Reiser na dan postavitve spomenika, 
24. junija 1878, odredil celo ustavitev delovanja mariborske čitalnice.66 S tem je 
bistveno zaostril razmeroma mlačen odnos, ki ga je do postavljanja spomenika 
zavzel Andreas Tappeiner.67

56 Prim. o imenovanju Hartmanna za avtorja načrta zasnove parka "Stadtpark", Marburger Zeitung 11, št. 
1, 2. 1. 1872. O Hartmannovem delovanju v evangeličanski občini gl. med drugim Zajšek, "Biti Nemec", 
35 in 50. 

57 Leskovec, "Zgodovina uprave", 262–263. 
58 Prav tam, 263.
59 Prim. o ocenah njenega pomena med sodobniki "Die Marburger Eskomptenbank", Marburger Zeitung 

11, št. 46, 17. 4. 1872, 1. 
60 Prim. Baš, "K zgodovini", 38 s. 
61 Prim. Baš, "Maribor v avstrijski ustavni dobi", 172–173. 
62 Gl. "Für den I. Wahlkörper", Marburger Zeitung 13, št. 151, 17. 12. 1874, 3. 
63 "Wählerversammlung", Marburger Zeitung 12, št. 121, 8. 10. 1873, tukaj 2. 
64 "+ Matthäus Reiser", 4. 
65 Gl. Baš, "K zgodovini", o Reiserjevem obdobju 29–54. 
66 Prav tam, 50 s. 
67 O tem odnosu Baš, "K zgodovini", 18. 
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Odstop in smrt

Zaključek Reiserjevega županovanja je bil podoben zaključku Bancalarijeve-
ga. V začetku novembra 1882 mu je občinski svet odobril štiritedenski dopust 
zaradi bolezni, njegovo vlogo pa je prevzel njegov zadnji podžupan Ludwig Bit-
terl von Tessenberg.68 Končno je Reiser ob izteku dopusta 29. novembra 1882 
iz Leipziga, kjer je bil pri ženini družini, napisal mestnim očetom pismo, v kate-
rem med drugim pravi: 

Nachdem der nur vom löblichen Gemeinderath bewilligte Urlaub mit 2. Dezem-
ber d. J. abläuft, ärztlicher Rath aber und eigenes Bewußtsein mir jedoch gebi-
eten, zur Wiederherstellung meiner angegriffenen Gesundheit durch längere Zeit 
meine vielfachen Geschäfte bedeutend zu verringern – sehe ich mich veranlaßt, 
meine Stelle als Bürgermeister und Gemeinderath niederzulegen.69 

Občinski svet se je z dopisom seznanil na seji 9. decembra, na kateri je sicer 
že odobril podaljšanje županovega dopusta. Ganjeni občinski svetniki so pri-
trdili podžupanovemu predlogu o naročilu Reiserjevega portreta, ki naj najde 
mesto ob Tappeinerjevem.70 Leta 1883 je dolgoletni župan postal častni občan 
svojega drugega očetnega mesta.71 V kolikšni meri je bil poraz večine njegove 
četice občinskih svetnikov na volitvah 188572 tudi izraz nezadovoljstva z nje-
govim delom, je skoraj nemogoče presoditi. 

Ko je 27. decembra 1895 ob štirih zjutraj umrl, star dobrih petinšestdeset 
let, se je občinski svet še isti dan zbral na žalni seji in potrdil predlog župana 
Nagya o prevzemu stroškov pogreba. V Matthäusovi smrtni uri so Reiserjevi 
ostali zvesti svojim benediktinskim in šentpavelskim mariborskim začetkom. 
Pogrebne obrede je 29. decembra ob štirih popoldne pred pokojnikovo hišo 
na Tegetthoffovi, današnji Partizanski ulici in na mestnem pokopališču namreč 
opravil takratni administrator mariborskih samostanskih posesti in poznej-
ši šentpavelski opat Gregor Ehrlich (1831–1912, opat od 1898), ob njem so 
bili frančiškani iz Reiserjeve župnijske Marijine cerkve (novo cerkev so ravno 

68 "Sitzung des Gemeinderathes vom 2. Nov.", Marburger Zeitung 21, št. 133, 5. 11. 1882, 3. 
69 "Sitzung des Gemeinderathes vom 9. Dez.", Marburger Zeitung 21, št. 149, 13. 12. 1882, 2. "Ker se mi 

dopust, ki mi ga je odobril hvalevredni občinski svet, 2. decembra letos izteka, nasvet zdravnikov in 
lastno zavedanje pa mi zapovedujeta, da moram zaradi vnovične pridobitve svojega načetega zdrav-
ja za dalj časa pomembno zmanjšati obseg svojih številnih opravil, se čutim dolžnega odložiti svoja 
položaja župana in občinskega svetnika." 

70 Prav tam. 
71 "+ Matthäus Reiser", 4. 
72 O njem prim. Leskovec, "Zgodovina uprave", 275. 
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Študijska prisega Reiserjevega sina Maximiliana iz leta 1893 (PAM, SI_PAM/1613, fond Reiser, Matevž, 
foto: David Prajnc)
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gradili). Pri frančiškanih so naslednji dan opravili tudi mašo zadušnico.73 Da 
je mariborski mestni vrh štel Reiserja za enega ključnih mestnih poglavarjev, 
se vidi iz prizadevanj, da bi za Tappeinerjem počastili s spomenikom še njega 
(in Alexandra Nagya).74 Do konca avstrijskega Maribora do tega potem ni več 
prišlo, nova oblast po prvi svetovni vojni pa seveda ni imela namena posta-
vljati spomenikov možem Reiserjeve baže. Kljub temu je bilo slovo maribor-
skih Slovencev od nenaklonjenega jim župana v duhu reka De mortuis nil nisi 
bene. Slovenski gospodar je priobčil suho vest, da je preminil nekdanji maribor-
ski župan gospod Matej Reiser, in jo pospremil z lakoničnim dostavkom: Naj v 
miru počiva!75 

 

Aleš Maver, Tone Ravnikar

"EIN ECHTER DEUTSCHER BIEDERMANN": MATTHÄUS REISER AS 
MAYOR OF MARIBOR 

SUMMARY 

Matthäus Reiser was second member of his family to lead the city of Mari-
bor in the second half of the 19th century. Born in the grand duchy of Baden 
in Southern Germany in 1830, he was brought to Lower Styria by his uncle 
Othmar Reiser, who served as mayor of Maribor from 1850 to 1861, already as 
a boy. The older Reiser himself came from Baden to Maribor after his relative 
Berthold Rottler became abbot of the Carinthian monastery St. Paul. Matthäus 
finished lower grades of his schooling in Maribor and then proceded to study 
law in Graz, later earning his living mainly as public notary. In this office he also 
succeded his uncle after his death in 1868. In the same year, the younger Reiser 
married Ida Puchelt, a Protestant of Saxon origins, twenty-one years his junior. 

73 "Dr. Matthäus Reiser +", Marburger Zeitung 35, št. 1, 1. 1. 1896, 5. 
74 Prim. Sergej Vrišer, "Znamenja in javni spomeniki v Mariboru do 1941", Časopis za zgodovino in naro-

dopisje 42 (n. v. 7), tukaj 192. 
75 "Razne stvari", Slovenski Gospodar 30, št. 1, 2. 1. 1896, 7. 
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Two of their three children survived childhood. 
While Matthäus Reiser initially made some small steps in Styrian provincial 

politics, he later, after his defeat during the Landtag election in 1867, limited his 
political activity to the city level only. Serving at the city council ever since 1861, 
he was elected mayor at the relatively young age of 40, after a hotly contested 
election, although in the end he won by a large margin. He remained in office 
for next twelve years. His tenure can be described as a small Maribor counter-
piece to the "Gründerzeit" in Vienna, although like this it was also interrupted 
by the consequences of the Vienna borse crash. Reiser as mayor supervised the 
erection and opening of some important educational institutions, from an ele-
mentary school for children of workers to the new building of the upper real 
school in the city centre. Maribor also won precedence over Ptuj in the race for 
the male penitentiary and important steps were made in the bid for a county 
court which Maribor finally obtained only in 1898. The beginnings and embel-
lishment of the city park also fell in Reiser’s time as mayor. Immediately after the 
death of the famous son of Maribor, Wilhelm Tegetthoff, an initiative to erect a 
monument in his honour was started. On the other hand, Reiser opposed the 
activities of Maribor Slovenes to erect a monument to Anton Martin Slomšek, 
bishop of Lavant, which tarnished his reputation with the Slovene-speaking 
part of population. 

After his resignation in December 1882, Reiser was made honorary citizen 
of Maribor and died in 1895. Plans to erect his monument were never realized. 
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UDK 929Duchatsch F.:352.075.51(497.4Maribor)"1883/1885"
             94(497.4Maribor)"188"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Ferdinand Duchatsch – 
slovenski Nemec oziroma 

nemški Slovenec

Boštjan Zajšek
Mag. zgodovine, višji arhivist

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor

e-pošta: bostjan.zajsek@pokarh-mb.si

Izvleček:
Prispevek predstavlja politično življenje in delo župana Ferdinanda Duchatscha, 
doktorja prava in politika. Glavni viri za prispevek so vzeti iz tedanjega 
slovenskega in nemškega časopisja kakor tudi iz zapisnikov sej mariborskega 
občinskega sveta. Avtor še posebej poudari Duchatschevo dvojnost v smislu 
narodnostne pripadnosti. Že sodobniki so namreč ugotavljali, da je po rodu 
Slovenec, a se ima za Nemca, čeprav je občasno, zlasti na predvolilnih shodih, rad 
poudaril tudi svoje slovensko poreklo. Duchatsch je bil dolgoletni mariborski 
občinski svetnik, izvoljen pa je bil tudi v okrajni zastop, deželni zbor in državni 
zbor. Poleg političnega delovanja je v prispevku predstavljeno še Duchatschevo 
družbeno udejstvovanje.

Ključne besede: 
Maribor, 19. stoletje, župan, Ferdinand Duchatsch

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 837–872, 167 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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V globokem žalovanju sporočajo spodaj podpisani vsem sorodnikom in pri-
jateljem žalostno novico o smrti nadvse ljubljenega sina, soproga, očeta, starega 
očeta, brata, tasta, zeta in svaka gospoda dr. Ferdinanda Duchatscha, dvornega in 
sodnega advokata, hišnega posestnika, viteza c. kr. reda Franca Jožefa ter romun-
skega kronskega reda idr., ki je v torek zjutraj, 13. decembra 1887, po dolgotrajnih 
mukah umrl v svojem 53. letu.1

Tako se glasi osmrtnica, ki jo je družina pokojnega Ferdinanda Duchatscha, 
pravnika, politika, družbeno dejavnega in uglednega meščana Maribora objavi-
la v mariborskem listu Marburger Zeitung 14. decembra 1887. Pogreb pokojne-
ga je potekal v popoldanskih urah 15. decembra 1887, pogrebnega sprevoda pa 
so se med drugim udeležili tudi predstavniki mestnega sveta, občinske hranil-
nice, prostovoljnih gasilcev, moškega pevskega zbora, filharmoničnega, bolni-
škega, veteranskega in telovadnega društva, gospodinjske šole itd.2 Pokojnega 
Duchatscha so položili v družinsko grobnico na mariborskem starem mestnem 
pokopališču (danes Ljudski vrt).

Duchatschevi so bili v Mariboru prisotni od priselitve pravnika dr. Franza 
Xaverja Duchatscha3 iz Ptuja. Leta 1831 je od baronice Elizabete pl. Greifenklau 
kupil na naslovu Burggasse 103 (danes Slovenska ulica 4) nadstropno hišo s 
pripadajočimi hlevi in dvoriščnim skladiščem,4 leto kasneje pa je postal mari-
borski meščan.5 

Leta 1832 se je Franz Duchatsch poročil z dvajset let mlajšo Marie pl. Kri-
ehuber6, iz zakona sta izšla sin Ferdinand, rojen 1. 2. 1835,7 hči Marie (pozneje 
poročena pl. Rechbach)8, rojena 23. 9. 1841, ter sinova Raimund Alois in Joseph, 
ki pa sta umrla še v otroških letih, oba aprila 1839.9 Ferdinand Duchatsch se 
je leta 1863 poročil z Ano Primožič (Primoschitz), še istega leta je bila rojena 

1 "Dr. Ferdinand Duchatsch," (osmrtnica), Marburger Zeitung, 14. 12. 1887, str. 9.
2 "Danksagung," Marburger Zeitung, 18. 12. 1887, str. 6.
3 Franz Duchatsch (1788–1870), rojen na Ptuju, doktor prava, advokat, častni meščan Ptuja.
4 Zdenka Semlič Rajh et al., Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med 

sredino 18. stoletja in letom 1941 (Maribor, 2012), str. 135–136.
5 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), fond Mestna občina Maribor (dalje: MOM), AŠ 21, Knjiga 

meščanov okrožnega mesta Maribor, 1762–1918.
6 Marie Duchatsch, rojena pl. Kriehuber (Edle von Kriehuber) (1808–1900). (PAM, fond Okrajno sodi-

šče Maribor 1898–1941, AŠ 30, Duchatsch, Maria [Maribor] – zapuščinska zadeva A 850/00.)
7 Polno ime: Ferdinand Alois Maria. (Nadškofijski arhiv Maribor (dalje: NŠAM), Župnija sv. Janeza 

Krstnika Maribor, Krstna knjiga VI, 1834–1859.)
8 Marie Rechbach, rojena Duchatsch (1841–1928). Po poroki s podpolkovnikom baronom Josefom pl. 

Rechbachom (1823–1911) je stanovala na Koroški cesti.
9 NŠAM, Župnija sv. Janeza Krstnika Maribor, Mrliška knjiga II, 1762–1857.
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njuna prva hčer, Franziska10, tri leta kasneje pa Ferdinand ml.11 Še dva otroka 
sta izšla iz zakona – Konrad in Anna (1874). Tako kot njegov oče Franz se je 
tudi Ferdinand Duchatsch odločil za pravniški poklic. Iz prava je doktoriral leta 
1860.12 Kot odvetniški koncipient je delal v pisarni svojega očeta. Leta 1869 je 
prevzel očetove posle.13 Že v naslednjem koledarskem letu, januarja 1870, pa je 
Franz Duchatsch umrl.14

Iz časa, ko sta bila oba še živa, je iz časopisnih novic ali drugih dokumentov 
pogosto nejasno, za katerega Duchatscha gre, saj se navaja le "Dr. Duchatsch", 
prav tako pa si tudi pisci očitno včasih niso bili povsem na jasnem, o kom pišejo. 
Tako denimo list Marburger Zeitung aprila 1871 poroča o mariborski delegaciji na 
pogrebu admirala Tegetthoffa15 in med drugim navaja, da je bil v njej tudi "Dr. Fr. 
Duchatsch"16, kar naj bi pomenilo, da je bil na Dunaju Franz Duchatsch, to pa seve-
da ni možno, kajti v tem času je bil Franz Duchatsch že dobro leto dni pokopan. 

10 Polno ime: Franzisca Anna Maria. Leta 1884 se je poročila s Franzem Xaverjem pl. Amandom Rakom. 
(NŠAM, Župnija sv. Janeza Krstnika Maribor, Krstna knjiga VII, 1860–1866; NŠAM, Župnija sv. Janeza 
Krstnika Maribor, Poročna knjiga V, 1877–1888.)

11 Ferdinand Duchatsch ml. (1866–1937).
12 Artur Mally, Gassen-, Strassen- und Plätze-Buch der Stadt Marburg a. d. Drau (Maribor, 1906), str. 33.
13 "Eintragung in die Advocaten-Liste," Gerichtshalle, 1. 3. 1869, str. 72.
14 NŠAM, Župnija sv. Janeza Krstnika Maribor, Mrliška knjiga III, 1858–1875. 
15 Admiral Wilhelm Tegetthoff (1827–1871), viceadmiral in poveljnik avstrijske mornarice, rojen v 

Mariboru.
16 "Zu Ehren Tegetthoff's," Marburger Zeitung, 12. 4. 1871, str. 2.

Knjiga meščanov okrožnega mesta Maribor, 1762–1918, v kateri je zapisana meščanska zaprisega dok-
torja prava Franza Xaverja Duchatscha, izrez (PAM, fond MOM, AŠ 21)
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Medtem ko je bil oče sicer mariborski občinski (mestni) svetnik, a se ni šel 
'visoke politike', je Ferdinanda Duchatscha politično udejstvovanje precej bolj 
zanimalo. Kar se tiče politične pripadnosti, je nastopal v vrstah nemških libe-
ralcev-ustavovercev oz. pozneje, ko se je ustavoverna stranka razcepila, član 
Naprednega kluba (Fortschrittsklub).17 Čeprav je bilo kasneje mnogo kritik na 
račun njegovega odklonilnega odnosa do slovenskih zahtev po jezikovni ena-
kopravnosti, pa je bilo v začetnem obdobju zaznati povsem nasprotne očitke. Že 
Cvirn (1993) poroča, da je bil v pisarni Franza Duchatscha nekaj časa zaposlen 
kot odvetniški koncipient tudi slovenski narodni buditelj dr. Janko Sernec18, ki 
naj bi s Ferdinandom Duchatschem gojil prijateljske odnose in tudi odobraval 
njegov politični program.19 V časniku Marburger Zeitung je skupina volivcev, 
kakor so podpisani, Ferdinandu Duchatschu junija 1870 javno postavila vpra-
šanje, zakaj se kot zapriseženi liberalec in deklarirani nasprotnik slovenskega 
programa tako pogosto zadržuje v prostorih redakcije lista Slovenski narod v 
družbi "ultra-nacionalcev in klerikalcev", ter od njega terjala javno zagotovilo, 
da bo sledil politični liniji, ki se ji je zaprisegel.20 Tudi v listu Südsteirische Post so 
se obregnili ob 'narodnostnega dr. Jekylla in Mr. Hyda', in to na sledeči način: 

Kot dokaz je potrebno samo opozoriti na neizpodbitna časopisna poročila, po 
katerih gospod dr. Duchatsch v Središču ob Dravi svojim volivcem govori: 'Slo-
venec sem po rodu in nazoru.', v Mariboru pa vpije: 'Dokler bo v teh grudih utri-
palo nemško srce, tako dolgo bom dvigoval nemško zastavo'.21 

O slovenskih koreninah Ferdinanda Duchatscha pa so se razpisali tudi v 
graškem listu Grazer Volksblatt. 

Dotični mož /…/ dr. Duchatsch ne nosi le, kakor meni 'Tagespost', imena 's sloven-
skim prizvokom, ki ga je moč zapisati tudi kot Duchač', temveč je slednji po svo-
jem izvoru dejansko Slovenec, za takšnega se je vse do pred kratkim tudi izrekal. 
Oče dr. Duchatscha je bil rojen slovenskim staršem v Negovi, delu Štajerske, ki 
je skoraj povsem poseljen s Slovenci, in ker se poreklo sina ne določa po kraju 
rojstva, marveč po očetovem izvoru, 

je po mnenju graškega lista dokaz, da je Ferdinand Duchatsch v bistvu Slo-

17 "Marburger Berichte," Marburger Zeitung, 22. 6. 1870, str. 1; Peter George Julius Pulzer, Die Entstehung 
des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich (Göttingen, 2004), str. 181.

18 Janko Sernec (1834–1909), pravnik, narodni buditelj, sociolog in politik.
19 Janez Cvirn, "Slovenska politika na Štajerskem ob koncu šestdesetih let 19. stoletja." Zgodovinski časo-

pis, št. 4 (1993), str. 522.
20 "Eingesandt," Marburger Zeitung, 22. 6. 1870, str. 3.
21 "Marburg," Südsteirische Post, 3. 9. 1881, str. 3.
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venec. Dodatno pa naj bi to dokazovali tudi letopisi društva Slovenska matica, v 
katerih je bil Duchatsch v letih 1867–1871 naveden kot društveni član.22

Dunajski list Die Presse je šel še korak dalje in Duchatscha obtožil, da pak-
tira s "klerikalci" oz. da je celo pokrovitelj ("Protector") njihovega mariborskega 
vodje, ki je hkrati tudi nečak knezoškofa Stepišnika. Zato naj se Duchatsch tudi 
ne bi hotel udeležiti slovesne povorke ob 25-letnici Moškega pevskega zbora.23 
Vtis o katoliško usmerjenem Duchatschu je bil očitno precej močan, saj se je list 
Slovenski gospodar še v drugi polovici 70. let čudil nad njegovim proticerkve-
nim nastopom v državnem zboru: "… a čuditi se moramo, da je med ovimi libe-
ralnimi 'kulturoborci' zoper božjo škofovsko oblast bil tudi mariborski posla-
nec, g. dr. Duhač. To je res čuden stric, ta katoliški dr. Duhač in po sili Nemec."24

Na volilnih shodih pred bližnjimi deželnozborskimi volitvami leta 1870 so 
Duchatschevi pozivi k spravi med slovenskimi in nemškimi liberalci naleteli na 
neodobravanje, učitelj Gottlieb Stopper mu je zabrusil, da je "sprava s sloven-
skimi voditelji nemogoča, z narodom pa nepotrebna, ker obstaja razklanost".25 
Duchatsch je na enem od predvolilnih zborovanj izjavil, da je njegovo vodil-
no politično geslo "ustava in sprava". Bil je proti federalizmu, vendar za večjo 
administrativno avtonomijo dežel, za ločenost Cerkve od države in znanosti, 
za neposredne volitve, javne sodne postopke, uvedbo milice, v tem času pa se 
je zavzemal tudi za sprejetje novega občinskega statuta Maribora ter ustanovi-
tev vinogradniške šole ter nove realke.26 Kandidatura za deželni zbor mu tega 
leta kljub velikim plakatom, ki so ga predstavljali kot "otroka mesta" ("Kind der 
Stadt"), še ni uspela, protikandidat Karl (Carl) Reuter je dobil dvakrat toliko 
glasov.27 Vseeno se je Duchatsch udeležil slavnostnega obeda v Kazinski dvo-
rani, kjer so počastili Reuterjevo izvolitev, izrekel pa je tudi zdravico nemškim 
ženam, in to v rimah, kar naj bi okoli dvesto prisotnih sprejelo z velikim nav-
dušenjem.28

Na lokalni ravni je bil Duchatsch v tem času uspešnejši – od leta 1869 naprej 
je bil redno izvoljen v občinski svet, prav tako v letih 1873, 1876, 1880 in 1883 

22 "Marburg," Grazer Volksblatt, 25. 5. 1880, str. 4. Duchatsch je bil resnično včlanjen v društvo, iz 
Slovenske matice je izstopil oktobra 1872, potem ko ni bil zadovoljen z izvolitvijo društvenih orga-
nov. (Letopis Matice slovenske za 1872 in 1873 (Ljubljana, 1873), str. 44.)

23 "Ein deutsches Jubelfest in Marburg," Die Presse, 10. 9. 1872, str. 9.
24 "Avstrijske dežele," Slovenski gospodar, 18. 4. 1878, str. 129.
25 "Wählerversammlung am 18. Juni (Schluß)," Marburger Zeitung, 24. 6. 1870, str. 3.
26 "Marburger Berichte," Marburger Zeitung, 22. 6. 1870, str. 1.
27 "Das Wahlresultat," Marburger Zeitung, 29. 6. 1870, str. 3.
28 "Marburg, 7. Jänner," Die Presse, 10. 1. 1873, str. 3.
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v okrajni zastop29. Od leta 1874 naprej, torej v času županskega mandata dr. 

29 Okrajni zastopi so bili samoupravni organi, predstavljali so vmesno stopnjo med občinami in dežel-
nim zborom. V osemdesetih letih 19. st. so se na Spodnjem Štajerskem pojavile težnje o ukinitvi zasto-
pov, saj da niti niso potrebni niti niso med prebivalstvom priljubljeni. V deželnem zboru so v zvezi s 
tem prejeli različne peticije. Zlasti med slovenskim prebivalstvom so okrajni zastopi bili negativno 
zaznamovani. V Mariboru so v okrajni zastop volile 4 skupine: veliki posestniki, mesto Maribor, veliki 
obrtniki in kmečke (podeželske) občine. Slovenci v prvih treh skupinah seveda niso imeli možnosti 
uspeha. ("Graz, 26. Juni," Volksblatt für Stadt und Land, 1 7. 1880, str. 9; "Volitve za celjski in mariborski 
okrajni zastop," Slovenski gospodar, 25. 1. 1883, str. 1.) 

Stran iz Spominske 
knjige (Gedenkbuch) 
mesta Maribor, kjer 
so navedeni izvoljeni 
člani mestnega 
(občinskega) sveta 
1869 (PAM, fond 
MOM, škatla 21)
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Mathäusa Reiserja, je Duchatsch nekaj let opravljal funkcijo podžupana (Vice-
bürgermeister) Maribora (do 1877), tako da je občasno prevzel tudi vodenje 
sej občinskega (mestnega) sveta ter bil s strani slednjega večkrat zadolžen za 
poizvedbe in poročanje glede različnih zadev gospodarske in upravne narave. 
Časnik Das Vaterland je Duchatscha zavoljo njegovih pronicljivih in iznajdlji-
vih potez označil za "'domiselnega' liberalnega Odiseja"30. 

Med projekti, ki jih je v prvem obdobju svojega političnega delovanja še 
posebej zagovarjal, je bila vzpostavitev okrožnega sodišča v Mariboru ter posle-
dično tudi gradnja novega sodnega dvora z zapori. S tem v zvezi je bil s strani 
občinskega sveta imenovan v deputacijo, ki je za projekt nove sodne zgradbe 
agitirala pri pravosodnem ministru in vladi.31 V občinskem svetu je leta 1875 
svetnik Johann Girstmeyer izrazil pomisleke proti izgradnji sodne palače, saj 
naj ne bi bilo znano, kolikšno finančno in drugo škodo bo gradnja povzročila 
tistemu delu mesta, v katerem se bo izvajala. Občinski svet je zato Girstmeyer 
pozval k zamrznitvi projekta. Duchatsch je na to pobudo odgovoril, da je nepo-
trebna, saj v državnem vrhu očitno ne obstaja dovolj velika podpora za pro-
jekt.32 Nova sodna palača z zapori je bila zgrajena šele leta 1902.

Ob političnem angažmaju je Duchatsch v tem času opravljal tudi svojo služ-
bo kot pravnik. Tako njegovo ime zasledimo na seznamih stečajnih upraviteljev, 
pravnih zastopnikov v pravdnih zadevah, imenovanih sodnikov porotnikov, iz 
priloge k listu Laibacher Zeitung pa izvemo tudi, da je bil leta 1872 imenovan za 
pravnega zagovornika v kazenskih postopkih na območju Štajerske.33 

Duchatschevo politično delovanje je bilo Slovencem iz leta v leto manj 
naklonjeno. Sam je na leta 1882 občnem zboru Nemškega šolskega društva 
(Deutscher Schulverein), katerega načelnik je takrat bil, navedel vzroke za to 
politično držo: 

Gospodje! Med svojo kratkotrajno dejavnostjo v društvu sem izkusil dve lepi 
stvari. Prva temelji na spoznanju, da nas od slovenskega ljudstva na splošno nič ne 
ločuje, da pa nas s slovenskimi fanatiki prav tako nič ne združuje, druga izkušnja, 
in priznam, da me ta še posebej veseli, pa je, da uživa tisti, ki v našem mestu dela 
za nemške interese in se zanje bori, pri svojih someščanih največje simpatije, in 
to ne samo pri bolj premožnih ter inteligentnih, temveč v enaki meri pri malem 
človeku, ki, čeprav se bori z življenjskimi tegobami, nosi v svojih prsih pravcati 

30 "Marburg, 3. Oktober," Das Vaterland, 5. 10. 1880, str. 3.
31 "Marburg, 10. März," Grazer Volksblatt, 14. 3. 1873, str. 7; "Marburg, 19. Februar," Neue Freie Presse, 21. 

2. 1874, str. 4; "Hof- und Personalnachrichten," Die Presse, 19. 1. 1875, str. 19.
32 "Marburg, 7. August," Grazer Volkblatt, 10. 8. 1875, str. 7.
33 "Amtsblatt zur Laibacher Zeitung Nr. 27," 3. 2. 1872, str. 1.
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zaklad, to je vrla in klena nemška miselnost.34

Ko so v mariborskem občinskem svetu razpravljali o Vošnjakovi resoluciji35 
glede slovenskega učnega jezika v šolah, je Duchatsch zahteve po uvedbi slo-
venščine v šole odločno zavrnil ter pozval ostale svetnike, da ga pri tem pod-
prejo. Baron Max pl. Rast je bil edini, ki se mu je zoperstavil.36 Tako ni čudno, da 
si je Duchatsch pri Slovencih kmalu nabral veliko antipatij. Mariborski list Slo-
venski gospodar v članku, ki poroča o zasedanju avstrijskega državnega zbora in 
predstavi rezultate glasovanja o Vošnjakovi resoluciji, s sporočilom "Nemšku-
tarjem je odklenkalo!" ostro napada dva poslanca, ki sta – po njegovem mnenju 
– ponemčena izdajalca, to sta Richard Foregger in Ferdinand Duchatsch. "Kajti 
Foreggerjevi so se nekdaj nazivljali dobro slovenski: Podrekarji. Sedaj sta obad-
va nemškutarja, in hlapčujeta Nemcem. Toda njuno hlapčevanje ni kaj izvrstno. 
Res, ako spodnje-štajerski Nemci in nemškutarji nimajo spretnejših zagovorni-
kov, potem žalostna jim majka." Oba omenjena poslanca sta namreč sprejetju 
Vošnjakove resolucije ostro nasprotovala. Za Duchatscha časnik poroča tako: 

Bil je silno srdit, toda v srditosti je se hotel režati in z burkami Slovence smešiti /…/ 
Sploh je pa blizu isto prežvekaval, kar je v Mariboru govoril, le mnogo bolj neote-
sano, surovo in robato. Slovencem je očital neko 'ljubljansko mašino' ki izdeluje 
nove besede, ter ruščino in srbščino rabi /…/, zasramoval barona Maksa Rasta 
rekoč, naj ga Slovenci priznamo za častnega katoličana in častnega Slovenca /…/, 
se norčeval nad našo duhovščino /…/ se rogal sploh poslancem našim, da baje 
mešnikom vodo na mlin spravljajo, in naposled vsem Slovencem, da posedajo 
samo pedenj zemlje od Krasa do Drave /…/, da se dajejo mešnikom za nos voditi". 

Pisec članka je zaključil: "Za takšno 'inteligenco', kakoršno je torej g. dr. 
Duchatsch v državnemu zboru kazal, zraven g. dr. Foreggerja nam Slovencem 
res ni treba biti žal. Slobodno jo privoščimo – nemčurjem!"37 

Da Slovenski gospodar pri poročanju s seje državnega zbora ni pretiraval, ko 
je navajal Duchatscheve besede, dokazujejo stenografski zapisniki seje. Glede 
menda umetnega ustvarjanja slovenskega jezika, ki mu zaradi pomanjkanja 
izrazja dodajajo ruske, srbske in celo nemške besede, je dejal: "Ti poskusi, izpe-

34 "Plenarversammlung der Ortsgruppe Marburg u. U. des deutschen Schulvereins," Marburger Zeitung, 
20. 12. 1882, str. 2.

35 Josip Vošnjak (1834–1911), politik, pisatelj in zdravnik. Omenjena resolucija je predvidela uved-
bo slovenskega učnega jezika v srednjih šolah na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem, Koroškem, 
Primorskem (tudi v Trstu) ter v učiteljskih pripravnicah v Ljubljani in Mariboru. (Slovenski biografski 
leksikon. Sneto 11. 10. 2016 s spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi813114/.)

36 "Iz Maribora (Zoper dr. Vošnjakove resolucije)," Slovenski gospodar, 22. 4. 1880, str. 132.
37 "Dva izposojena Nemca," Slovenski gospodar, 29. 4. 1880, str. 137–138.
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ljani v naglici, morajo voditi v jezikovno zmešnjavo, ki jo lahko mirno označi-
mo kot babilonsko." Slovenščina je v šolstvu po njegovi oceni prisotna v dovolj-
šni meri, slovenski otrok pa da je zadovoljen, da se seznanja tudi z nemškim 
jezikom. "Slednji je hvaležen, da ima priložnost naučiti se tudi jezika, ki se govo-
ri širše kot le v ozkem pasu med Krasom in Dravo!" Zagovornike Vošnjakove 
resolucije je ob aplavzih somišljenikov med drugim vprašal: "… ali pa morebiti 
želite, da bi poštni, železniški in telegrafski uradniki s svojih okenc klicali široki 
javnosti : 'Nix taitsch', da bi v Logatcu in Špilju kupovali v slovenščini tiskane 
vozovnice in bili sprevodniki zamenjani?" Predlaga, naj slovenščini pustijo čas, 
da zori ter se razvija in nekoč v prihodnosti doseže visok nivo, "toda ne še posi-
ljevati znanosti z njo". In končno še o resoluciji: "… odpovejte se ji ali pa izbrišite 
z vaše zastave besedo 'narodni mir'."38

Toda procesa vzpostavljanja enakopravnosti slovenskega jezika v deželah 
monarhije z večinskim slovenskim prebivalstvom se ni dalo ustaviti. Zadnji 
obupni poskus mariborskega (nemškega) občinskega sveta je bila na seji 30. 
marca 1882 sprejeta resolucija proti slovenizaciji srednjega šolstva in ustanovi-
tvi višjega deželnega sodišča v Ljubljani, saj da bodo s tem večinski nemški živelj 
v mestih "prepustili duhovnemu in finančnemu propadu in bi s tem bil storjen 
greh nad preteklostjo naše lepe domovine." Glavni protagonist resolucije je bil 
prav Duchatsch.39 Še več – poleg mariborske je pri šolskem ministru na Dunaju 
vložil še dve peticiji zoper noveliranje šolskega zakona, sprejela sta ju sloven-
skobistriški in slovenjegraški občinski svet.40 Tako ni posebej presenetljivo, da 
je proslovenski list Südsteirische Post Duchatscha ob neki priložnosti označil 
kot "slovenskega renegata in dolgoletnega hujskača".41 

Na nasprotni, pronemški strani je seveda Duchatsch, ki mu je leta 1876 
uspel prvi veliki met – izvolitev v avstrijski državni zbor42 –, užival simpatije. 
Tako se je po lastnih besedah leta 1878 odločil za kandidaturo na deželnozbor-
skih volitvah prav zaradi prošenj prijateljev in someščanov, da jih zastopa tudi 
v tem telesu: "Dolžnost terja, da služim ožji očetnjavi tudi na ta način." Po nje-
govem prepričanju je bilo dotlej moč videti, da je v državnem zboru "stal na 
strani tistih, ki jim na srcu leži narodni blagor."43 Mariborski župan Matthäus 

38 "Stenografski zapisnik zasedanja Državnega zbora z dne 23. 4. 1880," v: ALEX – historische Rechts- 
und Gesetzestexte Online: Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus. Sneto 13. 10. 2016 s 
spletne strani: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spa&datum=0009&page=3714&size=50.

39 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 20. 3. 1883; "Sitzung des Gemeinderathes 
vom 30. März," Marburger Zeitung, 2. 4. 1883, str. 2.

40 "Wien," Südsteirische Post, 20. 5. 1883, str. 3.
41 "Vier charakteristische Nachwahlen," Südsteirische Post, 10. 9. 1881, str. 2.
42 Bil je izvoljen kot zastopnik mestne kurije v mestih Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica in 

Slovenj Gradec. Od skupno 621 volivcev je dobil kar 611 glasov (v Slovenj Gradcu celo vse glasove). 
("Reichsrathsabgeordneten-Wahl," Grazer Volksblatt, 2. 2. 1876, str. 3.)

43 "Aus der Wählerversammlung vom 13. September," Marburger Zeitung, 18. 9. 1878, str. 2.



B. Zajšek: Ferdinand Duchatsch – slovenski Nemec oziroma ...

846

Reiser44 je na seji občinskega sveta maja 1880 pozval svetnike k izreku zahva-
le in priznanja za Duchatschev "odločen nastop proti slovenskim skominam" 
– za predlog so glasovali vsi svetniki razen barona Maxa Rasta.45 Vitez Ludwig 
Bitterl pl. Tessenburg, mariborski mestni svetnik, je za Duchatscha celo dejal, 
da je imel "ljubeznive lastnosti in značaj".46 Po mnenju lista Marburger Zeitung 
si je Duchatsch skozi svojo zavzeto delo "pridobil zaupanje in simpatije svojih 
someščanov". Z "zmernimi, a vendar odločnimi nastopi" v telesih, kamor je bil 
izvoljen, pa "si je ustvaril prijatelje, a tudi – komu na javnem položaju pa bi bilo 
to prizaneseno – politične nasprotnike."47 

Duchatsch je kot liberalec zavračal vmešavanje Cerkve v družbenopolitič-
ne in gospodarske zadeve, v utrakvističnih zahtevah pa je videl prav to – da 
namreč za temi poskusi tiči (slovenska) duhovščina. "Na ta način ne služite 
ljudstvu, ampak kleru, ki vas izrablja kot instrument za svoje cilje", je govoril v 
državnem zboru aprila 1880 zagovornikom utrakvizma. In še: 

Na Spodnjem Štajerskem imamo nemško in slovensko prebivalstvo; nemško v 
mestih in trgih ter ob nekdanjih velikih državnih prometnicah, slovensko pa v od 
teh krajev oddaljenih župnijah s pripadajočimi vasmi. Tam, kjer so tla blagoslov-
ljeno razvila tako bogato produkcijo in kjer ob tem obstajata še pomembna 
trgovina in nezanemarljiva industrija, je samoumevno, da se je uveljavil splošno 
razumljiv /…/ jezik in da se trudimo in stremimo za tem, da se ta jezik ohrani. Zato 
je pri nas nemščina splošni občevalni in družbeni jezik, slovenščina pa zadostuje 
za vsakdanje malenkosti. 

Z uvedbo dvojezičnosti na šolah bi po njegovem mnenju ogrozili mir med 
slovenskimi in nemškimi dijaki, še več, sodil je, da gre s strani Slovencev za "pre-
drznost", da bi se okoristili na račun žrtev, ki so jih v preteklosti dali Nemci za 
izgradnjo šol in dobrobit države. 

Pustite nam na našem edinstveno lepem Štajerskem tople žarke miru, ki ga dos-
lej še ni moglo nič skaliti, ter dobro, na vsakdanji praksi temelječo složnost med 
Nemci in Slovenci, kakor obstaja že stoletja. /…/ Imamo že dovolj materialnih 
skrbi v deželi, niso nam potrebni še narodnostni prepiri.48

44 Matthäus Reiser, poslovenjeno Matej Reiser (1830–1895), politik, pravnik, mariborski župan v letih 
od 1870 do 1882.

45 "Sitzung des Gemeinderathes vom 14. Mai," Marburger Zeitung, 16. 5. 1880, str. 3.
46 "Bürgermeisterbankett in Marburg," Deutsche Wacht, 8. 3. 1883, str. 4.
47 "Dr. Ferdinand Duchatsch †," Marburger Zeitung, 14. 12. 1887, str. 4.
48 "Stenografski zapisnik zasedanja Državnega zbora z dne 23. 4. 1880," v: ALEX – historische Rechts- 

und Gesetzestexte Online: Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus. Sneto 13. 10. 2016 s 
spletne strani: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spa&datum=0009&size=45&page=3714 .
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Med projekti, ki jih je v državnem zboru podprl tudi za govorniškim 
odrom, je bila načrtovana izgradnja železniške proge med Dravogradom in 
Celjem. "Gospodje! Saj vendar nimamo opravka s turistično progo," je februarja 
1876 govoril v državnem zboru. Po njegovem mnenju bi s povezavo Dravo-
grad–Celje jugozahodna Štajerska končno lahko dala v blagovni promet svoja 
številna naravna bogastva, zlasti premog. "Toda ni samo premog tisti, ki ga je 
treba upoštevati, na območju železnice imamo tudi, če odmislimo kmetijsko 
proizvodnjo, upoštevanja vredno lesno, steklarsko in železarsko industrijo, ki 
bi doživele razcvet; imamo veliko število naselij, ki bi se navezala na prometno 
povezavo."49 Toda finančnih sredstev za izgradnjo proge vlada tega leta ni odo-
brila, projekt se je prestavil v prihodnost. Danes vemo, da ni bil nikoli realiziran. 

Naslednji projekt, ki ga je Duchatsch kot govornik zagovarjal v državnem 
zboru, je bila gradnja novega učiteljišča v Mariboru, ki ga je vlada enako kot 
železniško povezavo ob Mislinji zaradi finančnih razlogov potisnila na stranski 
tir. Duchatscheve besede: 

Spoštovani odbor za proračun je sprejel načelo, da letos ne bo odobril nobene 
novogradnje. /…/ Mariborskemu zavodu tudi ne moremo reči novogradnja, saj 
je od prvotnega zneska šel precejšen del za nakup gradbene parcele, postavlje-
na je bila gradbiščna baraka in izkopan studenec, potem pa naenkrat pomisleki 
glede načrta. /…/ Ne najdete tako hitro pokrajine, kjer bi s strani občin bilo toliko 
žrtvovanja za šolstvo kakor v spodnjem delu Štajerske. Kamorkoli se ozrete, ne 
vidite šolskih stavb? /…/ Pa vendar se vsepovsod pritožujejo spričo pomanjkanja 
učiteljskega kadra. 

Duchatsch je poudaril, da želje Mariborčanov že leta čakajo na uresničitev 
– pri tem je kot primera omenil izgradnjo železniške povezave med Mariborom 
in Ptujem ter projekt nove sodne palače –, zato je izrazil upanje, da bo šolsko 
ministrstvo zagotovilo potrebna sredstva za učiteljišče v naslednjem proračun-
skem letu.50 Vendar je od Duchatschevega govora do izgradnje nove stavbe uči-
teljišča nazadnje minilo trideset let.

Duchatschev podpis zasledimo tudi pri nekaterih državnozborskih inter-
pelacijah in peticijah. Glede na njegovo politično orientacijo ne čudi, da je bil 
med podpisniki interpelacije, ki je vlado spraševala, kako misli ukrepati spričo 

49 "Stenografski zapisnik zasedanja Državnega zbora z dne 25. 2. 1876," v: ALEX – historische Rechts- 
und Gesetzestexte Online: Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus. Sneto 13. 10. 2016 s 
spletne strani: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spa&datum=0008&page=7486&size=45 .

50 "Stenografski zapisnik zasedanja Državnega zbora z dne 14. 12. 1876," v: ALEX – historische Rechts- 
und Gesetzestexte Online: Stenographische Protokolle – Abgeordnetenhaus. Sneto 13. 10. 2016 s 
spletne strani: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=spa&datum=0008&page=8447&size=45 .
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zahtev češkega episkopata, ki je zagrozil, da cerkvenim dostojanstvenikom ne 
bo več dopuščal sodelovati v šolskih organih, v kolikor šole ne pridobijo na 
verskem karakterju. "V postopanju čeških škofov samem leži dokaz, da dose-
danje stanje v nobeni meri ne krši temeljev Katoliške cerkve in da gre potem-
takem zgolj za politične ozire, željo po moči in oblasti ene od političnih strank, 
ki /…/ nižjo duhovščino prisiljuje k /…/ boju."51 Prav tako je bil med podpisni-
ki interpelacije, ki je od ministrov terjala odgovor, kako oz. na kateri zakonski 
podlagi dopušča vlada ukinitev pravnomočnega sklepa o pokopavanju prote-
stantskih pokojnikov v Linzu na istem pokopališču s katoliškimi pokojniki, saj 
naj bi odprava tega sklepa kršila zakon o medverski toleranci.52 Duchatschevo 
ostro stališče do Rimskokatoliške cerkve je bilo izpričano tudi na nekem pred-
volilnem zborovanju, kjer je Duchatsch na vprašanje, kako naj se rešuje pro-
blematika največje sodobne "gospodarske kuge", tj. samostanov, odvrnil, da bo 
slednjim smrtni udarec zadala šola.53 

Kar se tiče zunanje politike, je bil Duchatsch tudi kritik politike nevtral-
nosti, ki jo je Avstro-Ogrska ubrala leta 1877 ob izbruhu vojaških spopadov 
na Balkanu (rusko-turška vojna), ter dvomil, da je odklonilno stališče do voja-
škega sporazuma z Nemčijo resnično v interesu države.54 Prav tako je bil proti 
popolni poravnavi Avstrije in Ogrske (t. i. Ausgleich), ki bi Avstriji prinesel nove 
finančne obremenitve.55

Po uspehu na volitvah v državni zbor je Duchatsch slavil še eno veliko poli-
tično zmago – na volitvah v deželni zbor septembra 1878 je zmagal s 137 gla-
sovi, njegov protikandidat baron Max Rast jih je dobil le 13.56 Dunajski list Das 
Vaterland je že pred tem ugotavljal: "'Mlajša' frakcija liberalizma je morala mesto 
prepustiti možem, ki v vprašanjih svoboščin zastopajo zmeren napredek. Dr. 
Duchatsch, to je nova zvezda, ki se ji zdaj sledi".57

Duchatsch se je v deželnem zboru zavzel za regulacijo Pesnice, prav tako 
je bil izpostavljen, ko je interpeliral državnega namestnika Moriza pl. Kaiser-
felda zaradi zavrnitev vlog za finančno pomoč pri sanaciji škode zaradi toče.58 
Na njegovo pobudo so na junijski seji 1880 izvolili 9-članski železniški odbor 
(Eisenbahn-Ausschuss), v katerem je bil tudi sam. Še isti mesec je vložil petici-
jo za izgradnjo vicinalne železnice od Poljčan proti jugu do Zaprešića in proti 

51 "Abgeordnetenhaus," Das Vaterland, 8. 2. 1880, str. 5.
52 "Österreischischer Reichsrat," Neue Freie Presse, 6. 9. 1877, str. 15.
53 "Graz, 26. Jänner," Das Vaterland, 28. 1. 1876, str. 2.
54 "Abgeordnetenhaus," Die Presse, 23. 6. 1877, str. 3; "Parlamentarisches," Die Presse, 19. 9. 1877, str. 15.
55 "Politische Rundschau," Salzburger Volksblatt, unabhängige Tageszeitung für Stadt und Land, 19. 8. 

1876, str. 2.
56 "Inland," Grazer Volksblatt, 17. 9. 1878, str. 2.
57 "Graz, 26. Jänner," Das Vaterland, 28. 1. 1876, str. 2.
58 "Telegraphische Landtagsbericht," Wiener Zeitung, 15. 6. 1880, str. 4.
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severu do Dravograda.59 Projekt pa pozneje ni našel širše podpore.
Julija 1880, štiri leta in pol po izvolitvi v državni zbor, je v javnosti odjekni-

lo, da je Duchatsch odstopil s položaja poslanca državnega zbora in poslanca 
deželnega zbora. Tržaški list Edinost je njegov odstop hudomušno komenti-
ral: "To je najboljše njegovo delo".60 Tako je Duchatsch doživel podobno usodo 
kot njegov predhodnik v državnem zboru Friedrich Brandstetter, ki pa je bil k 
odstopu prisiljen zaradi obtožbe goljufivega stečaja (Krida) in meničnih pre-
var.61 Duchatschev odstop se zdi precej bolj presenetljiv, saj je takoj po osvojitvi 
mandata državnozborskega poslanca na seji občinskega sveta dejal: 

Priznati moram, da me tako veliko število volivcev, ki so mi 31. januarja izkazali 
zaupanje, razveseljuje in opogumlja, da se spoprimem s težavno nalogo. Moj glas 
bo odmeval sleherni trenutek v tistem krogu mož, ki se zavzemajo za svobodo 
ljudi in skupne interese države, in upam, da bom našel pravo pot.62 

Toda pri Slovenskem gospodarju nad odstopom niso bili posebej presene-
čeni: 

Čuditi se temu ni, ako pomislimo, da živimo v dobi brezštevilnih samomorov. 
Zlasti od liberalizma nadehnenim ali oblizanim ljudem pristudi se ta svet toliko, 
da ne morejo pričakati naturne smrti. Zato čujemo skoro vsak dan, kako je se ta 
ustrelil, drugi zavdal, tretji žile prerezal, četrti v vodo skočil, peti obesil itd. Tudi g. 
dr. Duchatsch ni hotel čakati na naturni konec svojemu dvojnemu poslanstvu. 
Razne 'britkosti tega življenja' žalostne skušnje s političnimi prijatelji, brezuspešen 
boj z nasprotniki itd. zagrenil mu je politično življenje, katerega je se toliko ves-
elil, ko je liberalna gospoda še neomejeno, neskaljeno gospostvo v rokah držala. 
Prišedši skoraj domov iz deželnega zbora štajerskega i naletevši na novo nezgodo 
pri milenih svojih mladičih se močno užali. 'Duha moči' se mu temnijo, politični 
možgani pa rodijo črno misel političnega samomora. Vzame torej pero in papir 
pod tresočo se roko ter napiše svoj politični testament, ga prebere in potem lito-
grafirati da v mnogih iztisih, da ga odpošlje županom svojega volilnega okraja /…/ 
Župani prejeli so g. dr. Duchatschevo pismeno položitev poverjenega mu poslan-
stva. In sedaj mu dojde slednja ura. Še enkrat vzame kot poslanec pero v roko ter 
napiše pismo do deželnega glavarja štajerskega in do predsedništva dunajskega 
državnega zbora. V pismu stoji odpoved poslanstvu 'wegen Familienrücksichten' 
t. j. zavoljo skrbi za lastno rodbino. In sedaj je djano. G. dr. Duchatsch je položil 

59 "Graz, 24. Juni," Wiener Zeitung, 25. 6. 1880, str. 4.
60 "Mariborski državni poslanec," Edinost, 28. 7. 1880, str. 3
61 "Wien, 1. Dez.," Feldkircher Zeitung, 4. 12. 1875, str. 4.
62 "Sitzung des Gemeinderathes vom 3. Febr.," Marburger Zeitung, 8. 2. 1876, str. 2.
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poslanstvo za deželni pa tudi državni zbor. Maribor ima zopet političnega mrt-
veca /…/ Dolžni smo mu zarad njegovih raznih zaslug spregovoriti tudi v 'Slov. 
Gosp.' primerno pogrebnico.63

 Duchatsch je odstopil, kot je navedeno v odstopnem pismu, zaradi družin-
skih razlogov. Uredništvo Slovenskega gospodarja se je dokopalo do tega pisma. 

Ta politični testament imamo sedaj v rokah. V njem pravi g. dr. Duchatsch, da 
odloži svoje poslanstvo zarad svojih rodbinskih razmer, to pa nerad, posebno 
v sedanjej dobi, ko je treba popolnih ali celih mož, da – ne žaleč opravičenega 
prava drugih narodnostij – branijo Nemce in pravice, ki tem gredó spričo nji-
hove 'kulture' in zmožnosti, ter se odločno upirajo 'ultramontanizmu' (rimsko-
katoliškej Cerkvi) in feudalizmu (nekdanjim pravicam grajščakov), ter se potegu-
jejo za svobodo in ustavo. Ob konci prosi, naj župani blagovolijo skrbeti, da bo 
namesto njega izvoljen zopet mož liberalec, 'fortšritler' in se bodo tako narodi v 
državnem zboru brez uplivanja mešnikov sešli in sprijaznila [sic.], da zavlada pravi 
in vstrajni mir in očetnjava dobi prejšnje blagostanje.64 

Dan pozneje je pismo objavil tudi nemški Marburger Zeitung. Podrobnosti 
o družinskih okoliščinah, zaradi katerih je odstopil z obeh poslanskih mest, iz 
pisma ne izvemo. Popolnega umika iz politike pa Duchatsch vendarle ni napo-
vedal, namesto tega je zapisal: "S tem, ko izrekam iskreno zahvalo za izkazano 
mi zaupanje, pristavljam zagotovilo, da bom svojim političnim prijateljem ostal 
zvest strankarski tovariš ter trdna opora njihovim prizadevanjem, in upam, da 
bom kmalu priča njihovi zmagi."65 

Od tedaj je Duchatsch politično deloval le še na lokalni ravni. Kljub temu 
pa je Napredna stranka na nadomestnih deželnozborskih volitvah, ki so mora-
le biti izvedene zaradi njegovega odstopa, razmišljala, da bi ga spet postavila 
za kandidata. V listu Südsteirische Post je bilo avgusta 1881 objavljeno pismo, 
katerega avtor se je podpisal kot "Volivec". Omenjeni volivec se javno sprašuje, 
kaj tiči za govoricami o ponovni kandidaturi Duchatscha. 

Ponovno predlagati za kandidata poslanca, ki je še nedavno tega pobegnil s 
položaja, pomeni imeti volivce za norce ali pa javno priznati veliko pomanj-
kanje kapacitet. Ali pa je gospod dr. Duchatsch zagrešil kak politični greh, ki bi 
se zdaj z vnovično izvolitvijo vsaj v deželni zbor zgladil, in bi bil sicer odprav-

63 "Iz Maribora," Slovenski gospodar, 22. 7. 1880, str. 235.
64 "Politična nesposobnost nemško-liberalne stranke (Pogrebnica bivšemu poslancu dr. Duchatschu)," 

Slovenski gospodar, 29. 7. 1880, str. 1.
65 "Ein scheidender Vertreter an seine Wähler," Marburger Zeitung, 30. 7. 1880, str. 3.
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ljeni gospod rehabilitiran?66 

V pronemškem listu Cillier Zeitung se je nekaj dni zatem neznan avtor 
obregnil ob objavo tega pisma in ugibal, da nemara za pisanjem stoji "zabavljač 
Gregorec"67. Zapisi o kadrovskem manku naprednjakov in pobegu poslanca s 
položaja naj ne bi bili "nič drugega kot farski trik" (Pfaffenkniff), sicer pa naj bi 
vladalo ob Duchatschevem odstopu v taboru "črnih" silno veselje. Pisec doda, 
da bo tovrstna "klerikalno-prvaška" (clerical-pervakische) ter "perfidna" pole-
mika položaj Duchatscha le še učvrstila. Napovedal ji je: "Boj na nož!"68 

Na reakcijo nasprotne strani je bilo potrebno čakati dva tedna. Korespon-
dent lista Südsteirische Post je navrgel, da je članek v Cilllier Zeitungu očitno 
napisalo neko "zmedeno pero iz Maribora – pravijo, da se za koresponden-
tom skriva dr. Duchatsch". Pisec ugotavlja, da je avtor pisanja "skrajno sovra-
žen do duhovščine", da neutemeljeno obtožuje določeno osebo in žali poli-
tične nasprotnike. "Gospod dr. Duchatsch škili na eno oko, vleče s seboj silno 
težek trebuh, pa vendar še nikjer nismo brali, da bi kdo od njegovih političnih 
nasprotnikov to izrabil v obliki žaljenja, kot argument proti njemu in njegove-
mu političnemu delovanju. To med izobraženimi pač ni običajno." Članek se 
konča z besedami: "Če sodimo po tem, kar se je zgodilo, moramo le pohvaliti 
okus Mariborčanov, da gospoda dr. Duchatscha niso ponovno kandidirali."69

V tem času, pomlad–jesen 1881, je med časopisom in Duchatschem vla-
dala prava vojna. Südsteirische Post je Duchatschu očital, da svojim političnim 
nasprotnikom, namesto da bi se z njimi soočil s strokovnimi argumenti, piše 
pisemca in korespondenčne kartice.70 Na seji občinskega sveta 3. junija pa je 
Duchatschu uspelo prepričati veliko večino svetnikov, da so podpisali posebno 
resolucijo, v kateri je občinski svet obsodil pisanja časopisa Südsteirische Post in 
obžaloval, "da se skozi slednjega do večinsko nemškega in ustavovernega pre-
bivalstva širijo nazori, ki so le-temu zmeraj bili tuji in bodo, upajmo, za zmeraj 
ostali tuji."71 Odziv časopisa je bil oster. Maribor je po njegovem mnenju postal 
Zgornje Gagule (Krähwinkel). "Kajti le v Zgornjih Gagulah si lahko občinski 
svet privošči, vsiliti celotnemu prebivalstvu politični nazor nekega advokata 

66 "Eingesendet," Südsteirische Post, 20. 8. 1881, str. 6.
67 Mišljen je Lavoslav Gregorec (1839–1924), duhovnik, politik, publicist in urednik tako Slovenskega 

gospodarja kot pozneje časopisa Südsteirische Post. (Slovenski biografski leksikon. Sneto 19. 11. 2016 
s spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi214747/.)

68 "Marburg," 21. August. Cillier Zeitung, 25. 8. 1881, str. 2–3.
69 "Marburg," Südsteirische Post, 10. 9. 1881, str. 2.
70 "Schlecht verteidigt," Südsteirische Post, 31. 5. 1881, str. 4.
71 "Marburg," Südsteirische Post, 7. 6. 1881, str. 2.
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ter njemu podrejenega časopisa72 kot edino smernico."73 Besedna vojna med 
Duchatschem in časopisom je trajala vse do polovice leta 1886. Še aprila 1886 
je Duchatsch pisal uredništvu (in časopis je to pismo tudi objavil), naj preneha-
jo s svojimi pobalinskimi napadi nanj, dopis pa je zaključil z ostrimi besedami: 
"S polno mero zaničljivosti / Dr. Duchatsch."74

* * *

Najbrž pa si pri časopisu Südsteirische Post niso predstavljali, da bo poldrugo leto 
pozneje Duchatsch dosegel enega vrhuncev svoje politične kariere. Po volitvah 
v mariborski občinski svet je bilo v začetku leta 1883 potrebno izmed občin-
skih odbornikov izvoliti župana. Vendar izvolitev ni potekala brez zapletov. 
Kandidat, ki je med svetniki užival največ zaupanja, je bil tedanji državnozbor-
ski poslanec dr. Josef Schmiderer. Slednji pa je izvolitev zavrnil z obrazložitvi-
jo, da ob državnozborskih obveznostih ne bo mogel prevzeti še ene zahtevne 
naloge. Postopek izbire je moral biti ponovljen, a šele po tretjem glasovanju je 
Maribor dobil novega župana – dr. Ferdinanda Duchatscha. Dobil je 25 glasov 
od 29 prisotnih.75

Slovenski gospodar je o kolobocijah pri glasovanju za župana hudomušno 
zapisal:

Stopnice na rotevži so še dnes mokre. Zakaj? No, ker so se mestni očetje pri volitvi 
jokali in solze točili, da je kar teklo od njih. Bilo je pa tako. Najpred je izvoljen dr. 
Schmiderer, znani Hammer-Amboss. On pa veli, da županstva ne more sprejeti, 
ker ga na Dunaji (v državnem zboru) silno potrebujejo, nemštvo je namreč tam 
v strašnej nevarnosti. Brez njegovega 'Hamra' pa ni mogoče raznim sovražnikom 
trmastih kebljač pobiti. Mestni očetje so malo ganjeni pa še premalo ter izvolijo 
Hammer-Ambossa vdrugič za župana. No, in to je za dr. Schmidererja preveč. 
Solze mu stopijo v oči. In kakor v cerkvi za enim vsi zaporedom po klopeh zehajo, 
tako začnejo sedaj mestni očetje solze točiti. Ko je ganjenost in žalost po solzah 
nekoliko vtolažena, izreče g. Marko, da ne ostane v mestnem zastopu. Ali mu 
brezsrajčarstvo ni po godu ali kaj druga, to še nam ni znano pač pa, da so mestni 
očetje potem izvolili dr. Duchatscha za župana, gosp. Bitterla pa za podžupana. 
G. Stampfl bi menda tudi rad bil vice-župan pa ker Maribor sedaj samo enega 

72 Mišljen je Marburger Zeitung.
73 "Marburg," Südsteirische Post, 7. 6. 1881, str. 2.
74 "Le style c'est l'homme," Südsteirische Post, 24. 4. 1886, str. 4.
75 "Sitzung des Gemeinderathes vom 2. Jänner," Marburger Zeitung, 5. 1. 1883, str. 2.
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potrebuje, je letos 'skozi' pal.76 

Novega župana je februarja potrdil tudi cesar Franc Jožef. Tako je lahko na 
seji občinskega sveta 22. februarja 1883 Duchatsch uradno zaprisegel. Potem 
ko se je kolegom svetnikom še enkrat zahvalil za izkazano zaupanje, je dejal: 

Težavnosti mojega položaja so tako velike, da lahko samo veselo razgiban duh, ki 
sme računati na vsestransko podporo, upa na to, da jih bo prebrodil /…/ V našem 
delovanju se ne bomo pustili zmesti zunanjim, nam od nekdaj tujim pobudam 
/…/ Zahteve vseh vrst bodo prišle do nas; toda samo tiste bomo spočetka vzeli v 
ozir, ki so za občino odločilnega pomena; le če se bodo razmere obrnile na bolje, 
bomo poleg nujnih zadev pomislili tudi na koristne in zaželene. Slabe poslovne 
razmere, propadanje obrti in gospodarstev nam nalagajo, da našo skrb usmerimo 
v poboljšanje tega stanja, še posebej, da obrti tlakujemo pot do lepše prihodnosti. 

V nadaljevanju je ponovno izrazil skrb zaradi poskusov predrugačenja 

76 "Iz Maribora," Slovenski gospodar, 4. 1. 1883, str. 5.

Fotografija Ferdin-
anda Duchatscha, ki 
jo hrani Pokrajinski 
muzej Maribor, izrez. 
Opis specialistke za 
oblačilno kulturo v 
PMM, kustodinje Maje 
Hren Brvar: "Na sliki 
je Duchatsch oblečen 
v svetlejši suknjič z 
dvorednim zapen-
janjem in visokimi 
ožjimi reverji, spodaj 
nosi belo srajco. Na 
glavi ima samostoječa 
očala tipa lornjon." 
(PMM, Neznan avtor: 
Mariborski župani 
2/2 19. stoletja, pre-
hod 19./20. stoletje)
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šolskega sistema: "Nočemo in ne smemo predati institucije, za katero smo ob 
predpostavki, da v svojih temeljih, četudi z morebitnimi izboljšavami, ostane 
nespremenjena, dali številne žrtve." Napovedal je tudi skrb za revne (ob tem 
zanje daroval 50 goldinarjev) ter večjo varčnost na nekaterih področjih občin-
ske uprave. "Nočemo spregledati tistega, kar lahko Mariboru, drugemu mestu 
naše dežele, prinese sloves sedeža odlične inteligence in neumornega obrtni-
škega truda. Zdrava klima, mikavno okolje, veličasten tok in ugodne prometne 
razmere nam dajejo možnost, napraviti Maribor za zaželeno mesto bivanja." In 
še:

 Ni mi potrebno kazati barve trakov svoje zastave /…/ Kakršen sem, takega me 
morate vzeti. Ljubim svojo očetnjavo, rad bi jo videl veliko in močno /…/ V našem 
mestu ne bomo ovirali nikogar, ki bi se boril za svoje, z ustavo zagotovljene 
pravice, bomo pa odločno zavrnili sleherni poskus prekrižati nam poti ali sprem-
injati razmere, kakršne obstajajo že stoletja in jih izpričujejo stare listine naših 
arhivov, cerkvene knjige ter po cerkvah nahajajoči se spomeniki naših pokojnih 
očetov /…/ Bregovi naše Drave so visoki, naša obramba je dobra, naj nas ne pre-
plavi grozeča južnoslovanska plina, ne prizadene čuta za svobodo in duhovni 
napredek /…/ Nikdar ne bom pozabil, da sem predvsem župan Maribora in tako 
poklican, izražati občutja izrecne večine prebivalstva /…/ Kot šef na političnem 
položaju bom sleherni trenutek ravnal strogo po zakonu. 

Za konec je govornik zbranim zaklical: "Na svidenje, gospodje, ob tej mizi 
pri plodovitem delu!" 77

Tedaj je bilo tudi običajno, da so se ob izrednem uspehu ali dogodku možje 
zbrali za podoknico (Ständchen). Tovrstna čast je doletela tudi novega župana. 
Podokničarjem je zagotovil: 

Verjemite mi, kdor ljubi svojo očetnjavo po jožefinskih nazorih, kdor si jo 
želi veliko, močno in enotno, ta bo varoval tudi svoje rodno mesto in njegove 
tradicionalne, pošteno priborjene pravice, vodil ga bo po poteh napredka in 
svobodnega razvoja; Maribor bo ostal to, ker je bil in je: nemško, državi zve-
sto vdano mesto. Naj pesmi, kakršne danes tukaj zvenijo, v Mariboru nikdar ne 
izzvenijo. 

Za vzneseni konec je Duchatsch še dejal: "Zase pa imam sedaj le še eno 
željo: Naj mi bo nekoč blagovoljeno, slišati vas reči: 'Pa je le bil pravi človek!'"78

77 "Angelobung des Bürgermeisters," Marburger Zeitung, 25. 2. 1883, str. 2–4.
78 "Zum Ständchen beim Bürgermeister," Marburger Zeitung, 25. 2. 1883, str. 4.
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V nedeljo, 3. marca 1883, se je okoli 200 ljudi zbralo na slavnostnem kosilu 
v Kazinski dvorani, kjer so počastili imenovanje novega župana. Igrala je tudi 
godba Južne železnice. Ob tej priložnosti je podžupan Ludwig Bitterl pl. Tes-
senberg zbranim zaklical: "… dobrobit in uspeh občine sta v varnih, izkušenih 
rokah, z zaupanjem zremo v prihodnost in si obetamo nadaljnjega razcveta 
mesta Maribor."79

Cesarju se je novi župan za potrditev mandata šel 12. marca 1883 osebno 
zahvalit na Dunaj. Cesar je na avdienci namignil, da bi utegnil julija med svo-
jim potovanjem obiskati Maribor. Župan Duchatsch je na seji občinskega sveta 
napovedal začetek postopkov v zvezi z organizacijo tega slovesnega dogod-

79 "Zu Ehren des Bügermeisters," Marburger Zeitung, 7. 3. 1883, str. 2.

Naslovnica lista 
Slovenski gospodar s 
slavospevom cesarju 
(Slovenski gospodar, 
5. 7. 1883, str. 1)
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ka.80 V zvezi s cesarjem, toda Jožefom II., je bila tudi županova službena pot na 
Ptuj – tam so namreč 14. maja 1883 odkrili njegov spomenik, Duchatsch pa 
je v imenu mariborskega občinskega sveta položil venec ter bil tudi slovesni 
govornik na poznejšem slavnostnem obedu. Z govorom je očitno segel v srca 
zbranih, saj Marburger Zeitung piše o "nepopisljivem veselju", ki ga je Duchat-
sch sprožil s svojimi besedami.81 No, list Südsteirische Post je poročal o malo 
drugačnem vzdušju – po besedah njegovih korespondentov se je slovesnost 
ob odkritju spomenika izrodila v protivladne demonstracije, na katerih so žalili 
okrajnega načelnika Ferdinanda Raispa82 in mu grozili, nekega duhovnika pa 
menda celo oklofutali.83

Obisk cesarja Franca Jožefa v Mariboru je sovpadal z odkritjem spomeni-
ka admirala Wilhelma Tegetthoffa84, po rodu Mariborčana. Že leta 1871 je bil 
ustanovljen Odbor za postavitev Tegetthoffovega spomenika v Mariboru. Člani 
odbora so na različne načine, tudi s prirejanjem loterije, zbirali sredstva za 
postavitev spomenika temu znamenitemu Mariborčanu. V odboru je bil tudi 
Duchatsch.85 Leta 1883 je bilo tako daleč – spomenik je bil pripravljen za odkri-
tje. Prisotnost cesarja ob tem izjemnem dogodku je bila kot smetana na torti. V 
Mariboru so se na cesarjev obisk (t. i. cesarske dneve) pripravljali več mesecev, 
zato je bila slovesnost izpeljana brezhibno, in župan Duchatsch je septembra 
1883 za uspešno organizacijo slednje dobil priznanje viteškega križa reda Fran-
ca Jožefa.86 

Za potrebe kritja stroškov slavnostnega dogodka je bil sestavljen poseben 
sedemčlanski odbor (Fest-Comité), ki mu je občinski svet odobril tudi najem 
kredita v višini 7.000 goldinarjev. Vsi stroški dogodka (vojaška revija, popravila 
na fasadah in cestah, okrasje in zastave na stavbah, razsvetljava in baklada, slav-
nostni banket, slavolok zmage idr.) pa so terjali nekaj več kot 7302 goldinar-
ja.87 Župan Duchatsch je ostalim šestim članom pripravljalnega odbora v znak 
zahvale za njihov trud podaril ustnike z vgraviranim grbom mesta Maribor.88

Cesarjev prihod na mariborsko železniško postajo so v ponedeljek, 9. juli-

80 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 20. 3. 1883; "Sitzung des Gemeinderathes 
vom 20. März," Marburger Zeitung, 23. 3. 1883, str. 3.

81 "Das-Kaiser-Josef-Fest in Pettau," Marburger Zeitung, 16. 5. 1883, str. 1.
82 Ferdinand Raisp (1818–1898), kronist, politik. (Slovenski biografski leksikon. Sneto 18. 11. 2016 s 

spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi482054/.) 
83 "Telegramme," Südsteirische Post, 16. 5. 1883, str. 1.
84 Wilhelm Joseph Franz Seraph Gabriel von Tegetthoff (1827–1871), viceadmiral. (Wikipedia. Sneto 

18. 11. 2016 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Tegetthoff.) 
85 PAM, fond Odbor za postavitev Tegetthoffovega spomenika, AŠ 1, Prošnja (Aufruf) odbora za denarne 

prispevke.
86 "Auszeichnungen anlässlich der Kaiserreise," Neue Freie Presse, 12. 9. 1883, str. 19.
87 "Von den Marburger Kaisertagen," Marburger Zeitung, 27. 7. 1883, str. 2–3.
88 "Zur Erinnerung an die Kaisertage," Marburger Zeitung, 2. 12. 1883, str. 3,
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ja, ob šestih zvečer naznanili trije streli. Pred postajo in na bližnjih ulicah se 
je gnetlo ljudi. Prva sta cesarja pozdravila knezoškof Jakob Stepišnik in župan 
Duchatsch. Slovenski gospodar poroča: 

Cesar, oblečeni kot oberst lovskega bataljona, pokriti s klobukom okinčanim z 
gostimi zelenimi peresi, pokažejo se na stopnicah kolodvora veličastni, zdravi, 
prijaznega lica in uljudno na vse strani pozdravljajo po vojaškej šegi." Ljudstvo 
zagledavši svojega krasnega vladarja zaupije burno, mogočno, gromovito: živijo, 
kar se je vedno ponavljajo [sic.], dalje in dalje grabilo in razlegalo pri celej vožnji v 
mestu /…/ Najprej se pelja v kočiji župan, potem cesar z namestnikom, dalje gener-
alni adjutant fml. Mondel89 in fzm. Kuhn90, knezoškof itd. Kraj ceste in ulice delali 
so špalir /…/ Pred visokim slavolokom stopijo cesar z voza: gospodični Duhačeva 
in Prodnikova (sama slovenska kri)91 poklonite [sic.] cesarju lepih cvetlic. 

Sledila je pojedina v škofovski palači. Pisec reportaže meni: 

Reči smemo, da je vse mesto bilo prekrasno okinčano in čarobno razsvetljeno92. 
Zastav cesarskih, deželskih je bilo vse polno. Žaljivih 'frankfurtarc' je bilo jako 
malo videti. In tako je bilo prav. Cesarja moramo le z njegovimi zastavami častiti. 
Visoki stolp stolne cerkve je bil poln lučic; krasna je bila palača baron Goedlno-
va93, kasina, rotevž, grad, dekliška šola, hiša dr. Radajeva94, posebno pa čitalnica.95

Neue Freie Presse ob tem dodaja še, da je cesar, potem ko je od župano-
ve hčere prejel cvetje, očaran izjavil: "Mariborske dame so prav tako lepe kot 
ljubke."96

Naslednji dan zgodaj zjutraj je cesar šel do vojaškega vadbišča pri Betnavi, 
nato obiskal bolnišnico, imel avdienco ter se naposled podal na Tappeinerjev 
trg, prizorišče odkritja Tegetthoffovega spomenika. Slovesnost se je pričela ob 
pol desetih. Na trgu so bili postavljeni trije veliki šotori, eden za cesarja, drugi za 
ostale visoke goste. Začetek slovesnosti, ki je trajala približno četrt ure, je naka-
zal cesar. Župan Duchatsch je pripravil govor, v katerem je med drugim dejal: 

89 Baron Friedrich Mondel.
90 Baron Franz Kuhn pl. Kuhnenfeld.
91 Avtor članka se v bistvu tu posmehuje ponemčenju obeh priimkov v Duchatsch in Prodnigg.
92 Cillier Zeitung poroča, da se je mesto v soju luči in bakelj bleščalo kot "morje iz lučk". (Marburg. Cillier 

Zeitung, 12. 7. 1883, str. 1.)
93 Mišljen je baron Gödel-Lannoy Hermann, tedaj podpredsednik državnega zbora.
94 Franc Radaj (tudi: Radey), notar.
95 "Cesar v Mariboru," Slovenski gospodar, 12. 7. 1883, str. 1–2.
96 "Die Kaiserreise," Neue Freie Presse, 10. 7. 1883, str. 7.
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Občina Maribor, v katere last je spomenik pravkar prešel, se spoštljivo zahvaljuje 
Nj. Veličanstvu cesarju, kot veličastnemu zaščitniku tega podviga; nadalje vsem, 
ki so slednje spodbujali, in bo ta spomenik večno častila, saj ji predstavlja simbol 
najvišje odlike, ki krasi človeško srce, junaštva in ljubezni do očetnjave! Dan ves-
elja pa je to za nas, ker ga moremo praznovati v prisotnosti našega milostljivega 
monarha, katerega obisk smo željno pričakovali. Najbrž smem danes v imenu 
celotnega, tukaj vdano zbranega ljudstva, z veseljem zaklicati: Avstrija, moja 
očetnjava, ti si srečna dežela, kajti imaš cesarja, ki ljubi tvoj narod, ki ga le-ta mora 
ljubiti in za katerega gorijo vsa srca.97 

Leta 1935 so med odstranjevanjem podstavka spomenika (slednji pa je bil 
odstranjen že leta 1919) v nastali luknji našli bakreno škatlico s spomenico iz 
leta 1883, ki je govorila o nastajanju tega 35-tonskega monumenta ter bila pod-
pisana s strani župana ter članov društva za postavitev spomenika, zraven pa so 
bili položeni še srebrniki ter nikljasti in bakreni kovanci.98

Po slovesnosti ob odkritju spomenika julija 1883 je cesar obiskal še voja-
ško bolnišnico in stolno cerkev, si ogledal oba mariborska kolodvora in eno od 
stanovanj železničarske kolonije99 ter se ob 12. uri odpeljal proti Pragerskemu. 
Medtem ko je nemško in slovensko časopisje v svojih poročanjih med seboj 
tekmovalo v tem, ali je bilo na sprejemu cesarja večkrat slišati slovenski "Živijo!" 
ali pa nemški "Hoch!", so si vendarle oboji bili edini, da je bil cesar nad spreje-
mom navdušen. Dvodnevno dogajanje je na fotografski trak upodobil fotograf 
Heinrich Krappek – za 3 goldinarje je lahko vsak kupil fotografijo v foliu.100 
Župan Duchatsch je na avgustovski seji občinskega sveta prebral cesarjevo 
zahvalno pismo.101

To pa ni bil edini obisk cesarja v Mariboru med mandatom župana Duchat-
scha. Franc Jožef se je namreč v Mariboru ustavil tudi na večer 11. septembra 
1885, takrat na poti v Požego, med ostalimi ga je sprejel tudi župan. Čeprav je 
šlo za samo nekajminutni postanek, je cesarja na kolodvoru pričakala večtisoč-
glava množica.102 

Po slavju in veselju ob odkritju Tegetthoffovega spomenika je župana čaka-
la ne tako vesela vsakdanja realnost. Začetni načrti so sicer bili optimistični 
– na vidiku so bili nova dekliška šola, nova pehotna vojašnica in učni zavod, 

97 "Die Kaiserreise," Neue Freie Presse, 10. 7. 1883, str. 19.
98 "Beim Abreißen," Deutsche Zeitung, 26. 5. 1935, str. 4.
99 Last Leonharda Mühlböcka, kolarja in načelnika Hranilnega in posojilnega društva. ("Der Kaiser in 

einer Arbeiterwohnung," Marburger Zeitung, 18. 7. 1883, str. 2.)
100 "Heimische Photographie," Marburger Zeitung, 22. 7. 1883, str. 3.
101 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 2. 8. 1883; "Sitzung des Gemeinderathes 

vom 2. August," Marburger Zeitung, 5. 8. 1883, str. 4.
102 "Marburg, 11. September," Die Presse, 12. 9. 1885, str. 15.
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prizidek k vojašnici v Graškem predmestju, most med Koroškim predmestjem 
in desnim bregom Drave, brod v Melju, brv čez Dravo, nova stavba bolnišnice, 
obnova stolnice, most čez Počehovski potok (namera Eskomptne banke) itd.

Kar se tiče povezave med levim in desnim bregom Drave, je Duchatsch že 
pred prevzemom županske funkcije podpiral idejo izgradnje mostu, ki bi cen-
ter mesta oz. Koroško predmestje povezal s Koroškim kolodvorom.103 Toda 
dve leti pozneje so ti načrti padli v vodo. Na seji občinskega sveta septembra 
1884 je župan Duchatsch sporočil, da načrt o izgradnji mostu zaradi prevelikih 
finančnih vložkov ne pride v poštev. Kot možnost rešitve je napovedal vzposta-
vitev broda.104 Brod pa so načrtovali tudi v Melju,105 a do uresničitve tega načr-
ta v času Duchatschevega županovanja še ni prišlo, niti do žičniške povezave 
(Seilüberfuhr), ki je bila rezervna varianta. 

Glede vojaških stavb je bil razvoj dogodkov sledeči: občina je bila zainte-
resirana za gradnjo novega vojaškega učnega zavoda, obenem pa bi v Maribo-
ru naj postavili novo pehotno vojašnico. Župan Duchatsch je bil s tem v zvezi 
tudi na Dunaju, načrte sporočil tudi novembra 1883 na avdienci pri cesarju ter 
bil glede vsega precej optimističen.106 Toda že decembra je župan občinskim 
svetnikom prebral odgovor vojnega ministrstva, da za zdaj ne načrtuje novega 
vojaškega učnega zavoda, bo pa upoštevalo želje Mariborčanov, če bi se v priho-
dnosti za to odločilo.107 Je pa ministrstvo načrtovalo širitev vojaške bolnišnice v 
Graškem predmestju, in sicer naj bi tam uredili epidemiološki oddelek za okoli 
40 bolnikov. Župan Duchatsch je temu načrtu nasprotoval, saj naj bi že zdaj bilo 
v bližini bolnišnice več primerov davice, kot bi to bilo normalno, nov oddelek 
za nalezljive bolezni pa bi zdravstveno-varnostno stanje še poslabšal. Zanj bi 
bilo še najprimerneje, če bi se vojaška bolnišnica preselila iz mesta, nekam na 
desni breg Drave.108 So pa v skladu z načrti dozidali meljsko domobransko voja-
šnico (Landwehr-Kaserne).

O brvi, ki bi povezala vedno bolj razvijajoči se desni breg Drave in Koroško 
predmestje, so pričeli razmišljati že jeseni 1882. Takratnega župana Reiserja so 
pooblastili za pripravo prvih tozadevnih korakov.109 Toda še leta 1885 so se v 
občinskem svetu kresala mnenja o najprimernejši obliki in varianti brvi. Neka-

103 "Sitzung des Gemeinderathes vom 21. Sept.," Marburger Zeitung, 24. 9. 1882, str. 2–3.
104 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 4. 9. 1884; "Sitzung des Gemeinderathes 

vom 4. September," Marburger Zeitung, 7. 9. 1884, str. 4–5.
105 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 17. 5. 1883; "Sitzung des Gemeinderathes 

vom 17. Mai," Marburger Zeitung, 20. 5. 1883, str. 3.
106 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 15. 11. 1883; "Sitzung des Gemeinderathes 

vom 15. November," Marburger Zeitung, 18. 11. 1883, str. 3; "Der Bürgermeister von Marburg," 
(Neuigkeits) Welt Blatt, 10. 11. 1883, str. 4.

107 "Sitzung des Gemeinderathes vom 6. Dezember," Marburger Zeitung, 2. 1. 1884, str. 2.
108 "Sitzung des Gemeinderathes vom 24. Juli," Marburger Zeitung, 27. 7. 1884, str. 3.
109 Prav tam; PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 24. 7. 1884.
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teri svetniki so bili za kamnito brv, drugi so zagovarjali cenejšo, leseno varian-
to.110 Štajersko državno namestništvo je maja 1885 napovedalo, da bo dunajsko 
podjetje Gridl za okoli 22.000 goldinarjev izdelalo brv z železno konstrukci-
jo.111 Ob tem pa so se v javnosti pojavile tudi zahteve po podobni brvi ob žele-
zniškem mostu.112 Marca 1886 je bila nova brv slovesno odprta. Zgradili so jo 
okoli 500 metrov zahodneje od starega državnega mostu. Nazadnje je zares šlo 
za železno konstrukcijo, a na lesenih podpornikih – 125 metrov dolga brv je 
bila z dvema lesenima travejama razdeljena na tri dele.113

Kar se tiče mariborske splošne bolnišnice, zgrajene leta 1855 na desnem 
bregu Drave, se je list Südsteirische Post februarja 1883 čudil, da je navedena na 
volilnem seznamu pri veleposestnikih, čeprav je dejansko v lasti mesta Maribor. 
Pri časopisu so se spraševali, ali to pomeni, da ima volilno pravico v tem prime-
ru zakupnik.114 Naslednji mesec so bile končane prve dozidave k bolnišnici,115 
načrtovana pa je bila tudi vpeljava modernega sistema ogrevanja v celotnem 
kompleksu.116 Konec leta 1883 so se na seji občinskega sveta pohvalili, da "je 
zdaj tukajšnja bolnišnica najlepši tovrstni zavod v vsej štajerski deželi." Toda 
končni obračun stroškov (37.320 goldinarjev) je bil za 4,8 % večji od sprva 
načrtovanih.117 V začetku leta 1884 je občinski svet sklenil ugoditi ponudbi 
deželnega odbora (Landesausschuss), ki je bil pod določenimi pogoji pripra-
vljen odkupiti bolnišnico za 50.000 goldinarjev.118

Eno še danes najlepših mariborskih zgradb, zgrajeno v novorenesančnem 
slogu, so postavili na današnjem Slomškovem trgu (takrat Stolnem trgu) prav 
v času županovanja Ferdinanda Duchatscha. 20. marca 1883 so se občinski 
svetniki seznanili z namero Mestne hranilnice, da v Mariboru za svoje potrebe, 
skupaj z dekliško šolo, zgradi novo stavbo.119 Načelnik hranilnice Franz Stampfl 
je občinski svet pozval k sodelovanju pri sestavi gradbenega komiteja.120 Grad-
beno nepremičnino v Koroškem predmestju, veliko 58 kvadratnih sežnjev, je 
hranilnica odkupila decembra 1884. Marburger Zeitung poroča marca 1885, da 
so si občinski funkcionarji in drugi z zanimanjem ogledali potek gradnje stavbe 

110 "Sitzung des Gemeinderathes vom 26. Februar," Marburger Zeitung, 1. 3. 1884, str. 3.
111 "Drausteg," Südsteirische Post, 6. 5. 1885, str. 4.
112 "Drausteg an der Eisenbahnbrücke," Südsteirische Post, 23. 5. 1885, str. 6.
113 "Der neue eiserne Gehsteg über die Drau in Marburg," Marburger Zeitung, 31. 3. 1886, str. 2–3.
114 "Das allgemeine Krankenhaus," Südsteirische Post, 20. 2. 1883, str. 3.
115 "Der Zubau," Südsteirische Post, 31. 3. 1883, str. 4.
116 "Im allgemeinen Krankenhaus," Südsteirische Post, 29. 5. 1883, str. 3.
117 "Sitzung des Gemeinderathes vom 6. Dezember," Marburger Zeitung, 9. 12. 1883, str. 4; PAM, fond 

MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 6. 12. 1883.
118 "Marburg," (Neuigkeits) Welt Blatt, 12. 1. 1884, str. 11.
119 "Aus der Gemeindstube," Südsteirische Post, 18. 3. 1883, str. 4.
120 "Sitzung des Gemeinderathes vom 23. Mai," Marburger Zeitung, 25. 5. 1884, str. 3.
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Hranilnice in dekliške šole. Eden od gradbenikov je pri tem izpraznil kozarec 
na dušek, kar naj bi bil znak, da do tedaj pri delih ni prišlo do nobene nesreče. 
Načelnik Stampfl je navzočim dejal: "Gospod dr. Duchatsch lahko s ponosom 
opazuje, kaj vse je bilo pod njim in preko njega storjenega za šolo."121 Otvoritev 
stavbe, ki jo časnik označi kot "pravo palačo", je bila maja 1886, ko Duchatsch 
ni več opravljal županske funkcije, toda bil je kajpak, skupaj z ženo, med nav-
zočimi na slovesnosti.122 

Od gradbenih del v času Duchatschevega županovanja je potrebno omeni-
ti tudi obnovo stolne cerkve sv. Janeza Krstnika. Na seji občinskega sveta maja 
1885 se je moral župan braniti pred interpelacijo, v kateri so ga izzvali z vpra-
šanjem, ali občina sofinancira obnovo stolnice in če da, zakaj ni izvajalce del 
poiskala z razpisom. Dela je namreč opravljalo graško gradbeno podjetje Wolf, 
stroški del pa naj bi znašali okoli 27.000 goldinarjev. Župan je pojasnil, da je, 
ko se je pred letom dni prvič pojavila problematika v zvezi z obnovo cerkvene 
stavbe, opozoril, da bodo s strani občine potrebne žrtve, čeprav da občina sama 
ni dolžna sofinancirati del. Stroške obnove je določilo državno namestništvo. 

121 "Mauergleiche," Marburger Zeitung, 20. 3. 1885, str. 3.
122 "Eröffnungsfeier des neuen Mädchenschulgebäudes," Marburger Zeitung, 19. 5. 1886, str. 3.

Zgradba mestne hranilnice z razglednice, poslane leta 1904 (PAM, Zbirka fotografij in razglednic, inv. 
št. 2549)



B. Zajšek: Ferdinand Duchatsch – slovenski Nemec oziroma ...

862

Ker so tudi nekateri svetniki izrazili mnenje, da bi izvajalca morali poiskati z jav-
nim razpisom, jih je župan prosil, naj na stvar gledajo tudi s praktičnega vidika. 
"Da mora biti cerkev dograjena, o tem ni dvoma. Če bi sklenili izvesti novogra-
dnjo, bi bil vihar še večji. Gradbeni mojster Wolf je zagotovil, da se bo natanko 
držal predračuna."123 

Razprtije okoli obnove stolne cerkve pa niso bile edine v tem času. Že 
dobro leto dni prej so na seji občinskega sveta predstavili očitek Komunalnega 
društva (Komunalverein), češ da so svetniki ravnali narobe, ko so prizidek k 
domobranski vojašnici (Landwehr-Kaserne) brez razpisa dodelili gradbeniku 
Baltzerju, saj naj bi bilo pri gradnji napravljenih precej napak. Župan Duchatsch 
je bil med tisitmi, ki so ravnanje mestnega sveta opravičevali, češ da se ni dalo 
ravnati drugače in da ima Baltzer najugodnejše cene.124 Na podlagi sumničenj je 
hotel načelnik Komunalnega društva pregledati zapisnike prejšnjih sej občin-
skega sveta, a so mu po njegovih besedah na občini prepovedali vpogled vanje, 
saj da za to nima županovega dovoljenja.125 

Tovrstne poteze župana so privedle do pravcate besedne vojne z domačimi 
obrtniki, združenimi v Obrtniškem društvu (Gewerbeverein). V javnem pismu, 
objavljenem v Marburger Zeitungu septembra 1885, so izrazili ogorčenje nad 
besedami župana, ki je baje na seji občinskega sveta istega meseca izrekel, da 
"so se dela morala dodeliti zunanjim izvajalcem, da bi se ustvarilo nekaj pošte-
nega in lepega!" Zaradi teh besed, pišejo člani društva, je med mariborskimi 
obrtniki od užaljenosti završalo.126 Na občnem zboru društva novembra 1885 
so se nadaljevale kritike zoper župana, njegov način gospodarjenja in posega-
nje v volitve. Med drugim so mu očitali tudi, da si je povsem podredil Marburger 
Zeitung, tako da tam skorajda vlada cenzura.127 Franz Wiesthaler kot odgovorni 
urednik Marburger Zeitunga in tiskarski vodja Engelbert Hinterholzer sta očit-
ke o Duchatschevi cenzuri v svojem časopisu sicer javno zavrnila,128 je pa kljub 
temu zaradi vseh peripetij iz občinskega sveta protestno izstopil Josef Schmi-
derer. Na volilnem zborovanju pred občinskimi volitvami novembra 1885, na 
katerem so bili prisotni tudi župan in nekateri svetniki, so nasprotniki občin-
skega sveta, zlasti iz Obrtniškega društva, izražali javno kritiko nad finančnim 
stanjem občine ter izbirami izvajalcev posameznih gradbenih in ostalih del, 
zašli po besedah Marburger Zeitunga in lista Südsteirische Post v poniževanja in 

123 "Sitzung des Gemeinderathes vom 21. Mai," Marburger Zeitung, 24. 5. 1885, str. 2–3; PAM, fond MOM, 
AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 21. 5. 1885.

124 "Sitzung des Gemeinderathes vom 6. Dezember," Marburger Zeitung, 2. 1. 1884, str 2–3.
125 Prav tam, str. 2.
126 "Offenes Schreiben," Marburger Zeitung, 23. 9. 1885, str. 5
127 "Marburg," Südsteirische Post, 14. 11. 1884, str. 3.
128 "Zur Abwehr," Marburger Zeitung, 22. 11. 1885, str. 6. ; "Erklärung," Marburger Zeitung, 22. 11. 1885, str. 
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obrekovanja, eden od govornikov pa je na plan privlekel pismo, ki ga je svojčas 
med drugimi podpisal tudi župan Duchatsch, v njem pa je zapisano, da ni pri-
merno, da bi bili v občinski svet izvoljeni uradniki. Po vsem tem sta med nav-
zočimi zavladala kreganje in kaos, skoraj pa bi celo izbruhnil tudi pretep med 
občinskim svetnikom Wiesthalerjem in Carlom Candolinijem.129 

Tako ni presenetljivo, da je župan Duchatsch januarja 1886 zavrnil ime-
novanje za častnega člana Obrtniškega društva130 (človek se vpraša, kako so ga 
lahko po vsem tem sploh nominirali).

Župan pa se je že dalj časa moral soočati z očitki glede netransparentnih 
in slabo zasnovanih proračunov. Že konec leta 1883 je list Südsteirische Post 
občini očital nepotrebne zadolžitve (najnovejša nespametna poteza naj bi bila 
najetje 120.000 goldinarjev kredita za pokritje 150.000 goldinarjev dolga, med-
tem ko so prihodki občine le dobrih 85.000 goldinarjev), nekateri izdatki niso 
bili specificirani ali pa so bili nejasno obrazloženi, recimo tisti, ki se namenjajo 
oglasom v časopisju (Südsteirische Post namiguje, da gre za prikrito občinsko 
financiranje Marburger Zeitunga), čudi tudi velik izdatek za občinsko litogra-
fijo, poleg tega pa se časopisu zdi nenavadno, da občina plačuje za odvetniško 
svetovanje, ko pa je vendar župan sam advokat.131 V naslednjem članku se obči-
ni očita, da že dve leti ne odplačuje dolga do Mestne hranilnice, tako da rastejo 
obresti, časopis pa zaradi vse večje zadolžitve občine pričakuje višje obdavčenje 
meščanov.132

Na slednje ni bilo potrebno dolgo čakati. Že tri mesece pozneje je občin-
ski svet denimo sklenil povišati davek za lastnike psov za kar 100 %, tj. z dveh 
goldinarjev na štiri goldinarje letno.133 Poleg tega je lastnike gostinskih lokalov 
doletela kazen 10 goldinarjev, če bi kateremu od gostov dovolili, da v gostišče 
oziroma gostilno privede svojega hišnega ljubljenca.134

Zanimivo interpelacijo v občinskem svetu, posredno spet povezano z žival-
mi, je Duchatsch doživel novembra 1884. Zagovarjati se je moral pred očitki 
skupine občanov, da občina ne naredi nič zoper hrup, ki ga po ulicah v sredi-
šču mesta povzroča tleskanje bičev, ki jih uporabljajo vozniki vpreg. Župan je 
odgovarjal, da razume, da tovrstni hrup ni prijeten, divje bičanje pa da je celo 
nevarno, vendar pa je zavrnil očitek, da občina ne ukrepa, saj je bilo v letu 1884 

129 "Die allgemeine Versammlung der Gemeinderaths-Wähler," Marburger Zeitung, 18. 11. 1885, str. 3; 
"Marburg," Südsteirische Post, 18. 11. 1885, str. 3.

130 "Marburger Gewerbeverein," Marburger Zeitung, 29. 1. 1886, str. 4.
131 "Marburger Gemeinde-Finanzen," Südsteirische Post, 15. 12. 1883, str. 1.
132 "Noch einmal der Stadtvoranschlag," Südsteirische Post, 9. 1. 1884, str. 1.
133 "Sitzung des Gemeinderathes vom 24. April," Marburger Zeitung, 27. 4. 1884, str. 3; "Kundmachung. Nr. 

3535," Marburger Zeitung, 4. 5. 1884, str. 5.
134 "Marburg, 3. Mai," Marburger Zeitung, 5. 5. 1878, str. 2.
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do novembra kaznovanih že šest 'preglasnih' voznikov.135

Mariborski občinski svet, ki je imel povsem nemški značaj, je dvignila na 
noge namera Južne železnice, da na vseh dvojezičnih območjih uvede dvoje-
zična krajevna imena na železniških postajah. Potem ko je občinski svet poslal 
Južni železnici dopis, da ne vidi nobene potrebe po tem, je prišel odgovor Južne 
železnice, da so sprva to resda nameravali storiti, ker so hoteli dati Južni žele-
znici "značaj javne, vsakomur ne glede na narodno ali jezikovno pripadnost 
dostopne prometne ustanove". Toda potem ko naj bi iz številnih krajev, celo 
slovenskih, dobili ogorčena pisma in kritike, zdaj od te namere odstopajo ter 
napovedujejo, da bodo dvojezične napise uvedli samo v krajih, od koder niso 
dobili nobenega protesta.136

Decembra 1885 je Südsteirische Post spet objavil odprto pismo županu 
Duchatschu, tokrat ga je napisal Michael Ferjan, predstavnik banke "Slavija" 
– Duchatsch naj bi mu bil ob priliki javno očital, da je bančnim komitentom 
govoril, da ne bodo mogli dobiti posojila pri Mestni hranilnici, če niso zavaro-
vani pri banki "Slavija". Ferjan v objavljenem pismu tovrstne insinuacije zavrača 
in poziva župana, naj navede ime komitenta, kateremu naj bi to rekel.137 Samo 
dva tedna pozneje pa novo odprto pismo županu, znova v istem časopisu. Javil 
se je Josef Schmiderer, ki je ogorčen, da je dobil okrožnico župana Duchatscha, 
v kateri piše, da občina od njega zahteva plačilo 1,70 goldinarja zaradi članstva 
v volilni komisiji za volitve v državni zbor. Schmiderer izpostavlja, da ni vedel 
in da tudi nikoli ni bila praksa, da bi se z imenovanjem v komisijo zavezal h 
kakršnemukoli plačilu.138 

Novo fronto si je župan odprl tudi s Katoliško cerkvijo. Na seji občinskega 
sveta se je namreč izrekel proti prošnji župnije sv. Magdalene, da bi na Pobrežju 
katoličani blagoslovili svoj prostor. Po mnenju župana in večine svetnikov bi 
to lahko sprožilo plaz podobnih zahtev drugih veroizpovedi in bi vsaka od njih 
hotela imeti svoj del pokopališča, s tem pa bi kršili prvi člen Pogrebnega reda 
(Begräbnis-Ordnung), ki pravi, da je pokopališče namenjeno vsem, ne glede 
na pripadnost različni veroizpovedi.139 Pri časopisu Südsteirische Post so po tej 
odločitvi očitali županu in občinskemu svetu, da sta zaradi obzirnosti do nekaj 
ducatov protestantov in judov razžalila 17.000 katoličanov.140

135 Interpeliral ga je občinski svetnik dr. Josef Schmiderer. ("Sitzung des Gemeinderathes vom 20. 
November," Marburger Zeitung, 23. 11. 1884, str. 2; PAM, fond MOM, APŠ 34, Zapisnik seje občinskega 
sveta z dne 20. 11. 1884.)

136 "Sitzung des Gemeinderathes vom 10. Dezember," Marburger Zeitung, 13. 12. 1885, str. 3.
137 "Eingesednet," Südsteirische Post, 5. 12. 1885, str. 5.
138 "Euer Wohlgeboren!," Marburger Zeitung, 19. 12. 1885, str. 6
139 PAM, fond MOM, AŠ 34, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 31. 1. 1884; "Sitzung des Gemeinderathes 

vom 31. Jänner," Marburger Zeitung, 3. 2. 1884, str. 3.
140 "Die Progressisten von Graz," Südsteirische Post, 4. 6. 1884, str. 1.
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Po vseh omenjenih turbulencah ni presenetljivo, da občinski svetniki 
Duchatschu januarja 1886 niso več dodelili županskega mandata. Na njegovo 
mesto so izvolili Alexandra Nagya. Časopis Südsteirische Post je že pred glaso-
vanjem napovedal, da dotedanjemu županu slabo kaže, saj je na poskusnem 
glasovanju dobil le dva glasova, pa še to enega od svojega zeta (dr. Amanda 
Raka).141 Slovenski gospodar, v preteklih letih glasen kritik Duchatscha, je bil 
nad odločitvijo občinskega sveta začuda nevtralen, zapisal je le: "Dne 2. t. m. so v 
našem mestnem zboru izvolili s 23 glasi g. Aleksandra Nagya za župana, za pod-
župana pa dr. Iv. Schmidererja s 17 glasi. Ali je dosedanji župan, g. dr. Duchatsch, 
v resnici zaslužil, da ga je lastna stranka zavrgla, tega nočemo razsoditi."142 

* * *

Drugi del prispevka naj bo namenjen še drugemu vidiku Duchatschevega 
delovanja, tj. na družbenem in kulturnem področju. Duchatsch je bil dejaven 
v številnih društvih in združenjih. Našteti jih je moč vsaj trinajst: Gledališko in 
kazinsko društvo (nekaj časa predsednik upravnega odbora), Nemško šolsko 
društvo (nekaj časa načelnik), Društvo za podporo revnih šolarjev (nekaj časa 
načelnik), Pevsko društvo, Moško pevsko društvo (nekaj časa načelnik), Pro-
stovoljno gasilsko društvo, Štajerska vinskotrgovska družba, Veteransko dru-
štvo, Društvo uradnikov Avstro-Ogrske, Društvo štajerskih konjerejcev, Telova-
dno društvo, Filharmonično društvo, Slovenska matica, Južnoavstrijsko-ogrsko 
združenje trgovcev z lesom (Südösterreichisch-ungarischer Holzhändler-Ver-
band), najbrž pa je bil še v katerem društvu, ki tukaj ni navedeno. Kar se tiče 
njegovega pevskega glasu, je bil baritonist.

Duchatsch je bil tudi član mestnih in okrajnih šolskih svetov, lokalnih volil-
nih komisij, železniškega odbora v državnem zboru, revizor Eskomptne banke, 
nadzornik Sadjarske zadruge itd. Večkrat je daroval za revne, tako odrasle kot 
učence, prav tako je doniral za različne šole. Nasploh je bil Duchatsch na podro-
čju šolstva, kot je bilo v tem prispevku že omenjeno, še posebej dejaven. Na več 
odprtjih šol je imel čast biti slavnostni govornik, čeprav se v svojih govorih ni 
vedno dotikal le šolstva. Tako je recimo v govoru ob odprtju Vinarske šole leta 
1872 poveličeval avstro-ogrsko vojsko: 

Praznik, ki ga danes obeležujemo, je praznik miru, složnosti, združevanja vseh 
stanov … Če bi se pa kdaj usoda obrnila, če bi bil blagoslov miru pregnan s stra-

141 "Die Bürgermeisterwahl in Marburg," Südsteirische Post, 2. 1. 1886, str. 3; PAM, fond MOM, AŠ 55, 
Zapisnik županskih volitev v sejni sobi občinskega sveta z dne 2. 1. 1886.

142 "Nov župan," Slovenski gospodar, 7. 1. 1886, str. 7.
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ni surove vojne vihre, ki bi smrtonosno, uničujoče drvela prek naših posejanih 
polj, potem najdemo zaščito in upor zoper tuji vdor, zoper gnusno ropaželjnost 
po zemlji v naši vojski, ki bo, sklicana iz vseh družbenih stanov, navdihnjena z 
ljubeznijo do enotne, z osvoboditvijo okrepljene očetnjave, z ljubeznijo do naše 
dedne dinastije, rade volje plačala svoj krvni davek, kot zvesto zavetje, za zaščito 
države, za čast očetnjave.143 

V šoli je Duchatsch videl sredstvo za krepitev nemštva in liberalizma. Zato 
ne preseneča, da je bil med prvimi člani Nemškega šolskega društva (Deut-
scher Schulverein). O tem društvu, ustanovljenem spomladi 1880, je Slovenski 
gospodar zapisal: "Nemci in nemškutarji napravili so nek 'šulverein' ter pobira-
jo denarjev, da bi ustanovili ponemčevalnih šol ob nemških mejah; tudi mari-
borski po sili-nemec dr. Duchatsch je zraven".144 Čeprav Duchatsch ni dočakal 
uresničitve svojih pobud o izgradnji nove državne gimnazije, novega učiteljišča 
in novega vojaškega učnega zavoda, pa je z otvoritvijo dekliške šole spomladi 
1886 vendarle dosegel pomemben uspeh tudi na šolskem področju. 

V zasebnem življenju se je Duchatsch ukvarjal z vinogradništvom in pri-
delavo krme (parcela v Jakobskem Dolu, vinograd v Rošpohu in Zavrču). Bil je 
med razstavljavci vin na svetovni razstavi na Dunaju 1873. Njegovo vino pa so 
lahko okušali tudi leta 1877 na zborovanju avstrijskih odvetnikov (Advocaten-
tag) v Gradcu.145 Julija 1886 lahko v Marburger Zeitungu preberemo, da je oko-
lico Zavrča napadla trtna uš in da je med prizadetimi tudi vinograd Ferdinanda 
Duchatscha.146 Sicer pa je Duchatsch svoje pridelke prodajal tudi na dražbah.147

Velja omeniti še to, da je bil Duchatsch priljubljen govornik in rimar. Še pred 
odkritjem spomenika generala Tegetthoffa je bil Duchatsch, takrat že župan, 
slavnostni govornik na odkritju spomenika nadvojvode Janeza. Ta spomenik je 
mestu daroval dr. Othmar Reiser, na Dunaju živeči odvetnik iz slovite maribor-
ske družine. Spomenik je bil v začetku junija 1883 odkrit v mestnem parku, Rei-
ser pa je bil v zahvalo za svojo donacijo imenovan za častnega meščana Maribo-
ra.148 Župan je ob tem imel zelo poetičen govor: "Trte na gričih, ki obdajajo spo-
menik, naj temu ostanejo okvir in večno zelenijo, da bi naša domovina ostala, 
kakršna je bila in je, zelena in nedeljiva Štajerska, eden najlepših biserov avstrij-
ske krone." Ni pozabil omeniti tudi donatorja Reiserja: "Ime Reiser je neizbrislji-
vo zapisano z zlatimi črkami v častni knjigi mesta Maribor in se ga bo v vsakem 

143 "Zur Eröffnung der Weinbauschule," Marburger Zeitung, 17. 3. 1872, str. 2. 
144 "Avstrijske dežele," Slovenski gospodar, 15. 7. 1880, str. 229-230.
145 "Oesterreichischer Advocatentag," Neue Freie Presse, 25. 9. 1877, str. 15.
146 "Sauritsch (Die Reblaus)," Marburger Zeitung, 14. 7. 1886, str. 4.
147 "Futterverkauf," Marburger Zeitung, 7. 6. 1885, str. 7.
148 "Marburg, 24. Juni," Wiener Zeitung, 27. 6. 1883, str. 3.
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trenutku izgovarjalo z občutkom iskrene hvaležnosti."149 Othmar Reiser pa je 
mestu pred tem daroval še en spomenik – to je bil spomenik cesarja Jožefa II.150, 
ki so ga prav tako postavili v mestnem parku,151 in to v času županovanja Reiser-
jevega bratranca Matthäusa152. Tudi za slovesnost ob odkritju tega spomenika 
so za govornika izbrali Ferdinanda Duchatscha. Potem ko je predstavil nekate-
re zgodovinske mejnike iz življenja cesarja Jožefa II. ter pri tem izpostavil, da so 
bila njegova prizadevanja in dela pozneje s strani njegovih nasprotnikov uniče-
na, je, navezujoč se na izrečeno, recitiral tudi za to priložnost sestavljene verze:

Ko muke so mimo in trud je končan,
cesarju postavijo kip izklesan.
V srcih težko spomeniki vzbrstijo,
saj zemeljska dela kot sen izpuhtijo. 
(prevod B. Zajšek).153

Za Duchatscha je bilo glede Jožefa II. jasno: "Osnovna ideja njegovih 
ustavnih reform je bila: Avstrija naj bo enotna država, isti državni in poslovni 
jezik, enakost pred zakonom, dvig splošne blaginje, obrti in trgovine, davčne 
in obrambne moči ter meščanske inteligence." Za konec govora je spet izbral 
poetične besede: "Ti, vzvišeni cesar, poglej navzdol s svetlih nebeških višav, bla-
goslovi ljudstvo, ki je zvesto tebi in tvojim namenom, milostljivo v duhu prej-
mi naš znak neminljive hvaležnosti." Po pričevanju so zbrani na slovesnosti te 
besede poslušali s snetimi klobuki in kapami.154

Kljub sicer odklonilnemu odnosu do Katoliške cerkve pa Duchatscha deni-
mo srečamo tudi kot zagovornika knezoškofijskega kaplana Josefa Schusche 
v pravdi, ki jo je sprožil teolog in urednik lista Slovenski gospodar dr. Lavoslav 
Gregorec155 zaradi žalitve časti. Schuscha naj bi se namreč, potem ko mu pri listu 
Slovenec niso hoteli objaviti ostrih besed na račun Gregoreca, odločil posla-
ti slednjemu korespondenčno kartico, na kateri je o prejemniku zapisal nekaj 

149 "Enthüllung des Prinz Johann-Denkmals in Marburg," Marburger Zeitung, 13. 6. 1883, str. 1.
150 Jožef II. Habsburško-Lotarinški, rimsko-nemški cesar v letih 1765–1790.
151 Polona Vidmar, "Lokalni patriotizem in lokalna politika. Spomeniki Wilhelmu Tegetthoffu, cesarju 

Jožefu II. in nadvojvodi Janezu v Mariboru ter vpliv družine Reiser," Acta Historiae Artis Slovenica, št. 
18/I (2013), str. 65–86.

152 Matthäus (tudi: Matej) Reiser, mariborski župan v letih 1870–1882.
153 Izvirnik: "Und endet dies Streben und endet die Pein,/ setzt man dem Kaiser ein Denkmal vom Stein./ 

Ein Denkmal im Herzen erwirbt er sich kaum,/ denn irdisches Schaffen verweht wie ein Traum." 
("Enthüllung des Kaiser-Josef-Denkmals," Marburger Zeitung, 10. 9. 1882, str. 2.)

154 "Enthüllung des Kaiser-Josef-Denkmals," Marburger Zeitung, 10. 9. 1882, str. 1–3.
155 Lavoslav Gregorec (1839–1924), duhovnik, časopisni urednik in politik. V članku se pojavlja kot 

Ladislav Gregorec. (Slovenski biografski leksikon. Sneto 11. 10. 2016 s spletne strani: http://www.slo-
venska-biografija.si/oseba/sbi214747/.)
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zaničljivih besed. Med drugim je tam pisalo: "Božja beseda iz Vaših ust deluje 
tako kot kruh v svinjskem rilcu." Duchatschu ni uspelo dokazati nedolžnosti 
svojega klienta, saj je izvedenec pisavo s kartice primerjal s pisavo kaplana in 
ugotovil, da gre za isto osebo. Pri listu Linzer Volksblatt so ob tem hudomušno 
pripisali, da je to pač tako, "ko se gospodje namesto s svojim dušnopastirskim 
delom raje ukvarjajo s politiko in hujskaštvom."156

V času županskega mandata je Duchatsch doživel tudi zaroko in poroko 
svoje hčere Franziske (tiste, ki je cesarju ob njegovem obisku predala šopek rož) 
z zdravnikom Amandom Rakom. Poroka se je zgodila maja 1884 v mariborski 
stolni cerkvi, mladoporočenca pa sta si za poročno potovanje izbrala Italijo.157

Iz novic, ki so bile objavljene v času Duchatschevega županovanja, izve-
mo za marsikateri zanimiv dogodek. Tako je npr. maja 1884 župan v Mariboru 
otvoril razstavo rejcev perutnine. Za to priložnost so izvedli tudi tekmo v letu 
golobov od Maribora do Gradca – najhitrejši golob je potreboval do štajerske 
prestolnice uro in 17 minut.158

Pozimi 1885/86 je v Benetkah in Trstu razsajala kolera. Mariborski mestni 
svet je izdal odločbo, po kateri so se morali vsi prišleki iz omenjenih mest nemu-
doma javiti pri občinskem uradu, prav tako so morali občani javiti vse more-
bitne sume okužbe, hišnim lastnikom je bilo zaukazano vzdrževanje čistoče 
stavb, še posebej naj pazijo v hlevih in na gnojiščih, stranišča in greznice naj se 
dezinficirajo vsaj enkrat tedensko.159 Dve leti prej so podobne ukrepe nalagali 
zaradi pojava kolere v Franciji.

Marca 1874 so nasproti Duchatscheve hiše, pri hotelu Črni orel (Zum sch-
warzen Adler), našli umorjeno žensko truplo. Revo je nekdo večkrat zabodel 
z nožem. Čeprav so umorjeno videli številni sprehajalci, pa so šli neprizadeto 
mimo, saj so sodili, da je obležala zaradi pijanosti. Po poročanju graškega lista 
Grazer Volksblatt naj bi šlo za žensko "ne preveč dobrega slovesa", ki so jo naza-
dnje videli, ko je zvečer v gostišču hotela Nadvojvoda Janez tam zbranim "javno 
pokazala večjo vsoto gotovine", tako da bi lahko bil najverjetnejši motiv za njen 
umor rop.160

O najbolj 'zabavni" prigodi v zvezi z Duchatschem pa poročata lista Slo-
venski gospodar in (po njem) celjski Cillier Zeitung, in sicer januarja 1879. Gre 
za skorajda filmsko zgodbo o dveh nepridipravih iz Slovenske Bistrice, ki sta se 
izdajala za uradne osebe – eden (po poklicu brivec) za odvetnika Duchatscha, 

156 "Marburg, 17. September," Die Presse, 20. 9. 1880, str. 7; "Religiös-sittlich," Linzer Tages-Post, 24. 9. 
1880, str. 3.

157 "Vermählung," Südsteirische Post, 30. 4. 1884, str. 4.
158 "Eröffnung der Geflügelzucht-Ausstellung," Südsteirische Post, 24. 5. 1884, str. 4.
159 "Kundmachung," Marburger Zeitung, 1. 1. 1886, str. 7.
160 "Marburg, 6. März," Grazer Volksblatt, 10. 3. 1874, str. 2.
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drugi za njegovega tajnika. Z lažnim izdajanjem sta od nekaj kmetov uspela 
izterjati globe (lista ne poročata, za katere vrste glob je šlo), ki sta jih kajpak 
pospravila v svoj žep. Eden od oglobljenih kmetov je nekaj dni pozneje prišel 
v Slovensko Bistrico k maši, a je sklenil, da se bo prej še dal ostriči. Zato je zavil 
k brivcu. "Ko pride kmet v hišo," poroča Slovenski gospodar, "zapazi tistega 'dr. 
Duhača' – kako urno gospode in kmete 'fletno' striže in brije." Čeprav je v brivcu 
prepoznal dr. Duchatscha, ki ga je bil pred dnevi oglobil, kmetu v tistem trenut-
ku ni bilo še nič jasno in se je kljub temu pustil dotičnemu brivcu ostriči. Šele ko 
je kasneje taisti brivec skupaj z drugim pajdašem prišel v gostilno in sta ga sku-
paj spet pričela nadlegovati, tokrat naj bi plačal še 50 krajcarjev za štampiljko 
na odločbi o globi, se je kmetu posvetilo, da gre za goljufa in da je sam bil žrtev 
prevare. Konec zgodbe: "Urno gre kmet po žandarje; dr. Duhača žandarji hitro 
ulovijo ali njegovega 'šribarja' še išejo." Slovenski gospodar še doda: "Slovenci! 
To je sad zdajnega liberalizma in nemške kulture!"161

* * *

Aprila 1886 je Duchatsch odstopil kot občinski svetnik. Takrat so se mu že vide-
le prve posledice živčnega obolenja. S soprogo sta se preselila v Gradec, odve-
tniško pisarno na naslovu Grajska ulica 4 v Mariboru, kjer je še vedno živela 
Duchatscheva mati Marie (umrla leta 1900), pa je z januarjem 1887 prevzel dr. 
Jernej (nemško: Bartholomäus) Glančnik.162 Ferdinand Duchatsch je umrl 13. 
decembra 1887 v graški umobolnici Feldhof. Njegovi posmrtni ostanki so bili 
15. decembra prepeljani v Maribor. Pogrebni sprevod, ki so se ga udeležili tako 
predstavniki oblasti kot tudi številnih društev, v katerih je pokojni bil dejaven, 
se je začel na mariborskem kolodvoru ter krenil proti mestnemu pokopališču 
po današnji Partizanski cesti in Trgu svobode (takrat Tegetthoffova ulica in Sofi-
jin trg). Z rotovža in stavbe Mestne hranilnice sta viseli črni zastavi, po ulicah na 
poti do pokopališča pa so gorele plinske luči.163 Maša zadušnica je bila izvedena 
v stolnici 16. decembra ob desetih dopoldne. Marburger Zeitung je ob Duchat-
schevi smrti pripisal: 

Zahrbtna, neopazna bolezen je pričela pred več kot letom dni omračevati ta tako 
bogato nadarjen život, ki mu je odrešitev bila le še smrt. Toda spomin na delo-
vanje rajnega bo živela naprej, in žalost ter iskreno sožalje, ki sta se ob prejemu 

161 "Iz slov. Bistrice. (Goljufno rubljenje)," Slovenski gospodar, 23. 1. 1879, str. 29; "Doktor und Friseur," 
Cillier Zeitung, 30. 1. 1879, str. 2.

162 "Anzeige," Südsteirische Post, 31. 12. 1886, str. 5.
163 "Dr. Ferdinand Duchatsch †," Marburger Zeitung, 16. 12. 1887, str. 4.
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novice o njegovi smrti izražala v vseh krogih našega prebivalstva, bosta pomagala 
lajšati globoko in gorečo bolečino njegove ob krsti žalujoče družine. Mir njegove-
mu pepelu, čast njegovemu spominu!164 

Duchatscheva sinova Konrad in Ferdinand ml. sta se po prvi svetovni vojni 
iz Maribora preselila v Gradec. Ferdinanda ml. je kot državnega pravdnika Naro-
dna vlada Slovenije decembra 1918 odstavila s položaja,165 v novi domovini pa 
se je povzpel do položaja dvornega svetnika (Hofrat). Po županu Ferdinandu 
Duchatschu so 16. marca 1898 poimenovali novo ulico v mariborskem Koro-
škem predmestju (t. i. Duchatschgasse), šlo je za ulico, ki je potekala v smeri 
jug–sever in se na jugu iztekla v Koroško cesto med številkama 86 in 76.166 Po 
prevratu 1918/19 so to ulico preimenovali v Gajevo, jo potem v dobi nemške 
okupacije 1941–1945 ponovno imenovali Duchatscheva, danes pa je to Koče-
varjeva ulica.

Za svoje dosežke na področju političnega in družbenega delovanja si je 
Duchatsch za časa življenja prislužil pet odlikovanj, med drugim cesarsko-kra-
ljevskega reda Franca Jožefa, romunskega kronskega reda, italijanskega reda 
železne krone in turškega reda Medžidije (Mecidiye).167 

164 "Dr. Ferdinand Duchatsch †," Marburger Zeitung, 14. 12. 1887, str. 4.
165 "Izpremembe v sodni službi," Slovenski narod, 5. 12. 1918, str. 2.
166 "Marburger Gemeinderath. Sitzung vom 16. März," Grazer Volksblatt, 17. 3. 1898, str. 22; Artur Mally, 

Gassen-, Strassen- und Plätze-Buch der Stadt Marburg a. d. Drau (Maribor, 1906), str. 33–34.
167 "Ordensverleihung," Marburger Zeitung, 4. 6. 1886, str. 2.
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Boštjan Zajšek

FERDINAND DUCHATSCH – SLOVENIAN GERMAN OR GERMAN 
SLOVENIAN

SUMMARY

This piece presents the life and work of Mayor Ferdinand Duchatsch, doctor 
of law and politician. As the title of the piece suggests, the author would like to 
especially emphasise the dual nature of his national allegiance. Even his con-
temporaries noted that he was Slovenian by origin, but considered himself Ger-
man, although he would occasionally, especially at prelection rallies, emphasise 
his Slovenian origin.

Ferdinand Duchatsch was born on 1. February 1845 in Maribor to his father 
Franc Xavier (1788–1870) and his mother Marie, born Kriehuber (1808–1900). 
Like his father, who became a citizen of Maribor in 1832, Ferdinand Duchatsch 
studied law. After his father died he took over management of his law firm. The 
name Duchatsch can be found among bankruptcy managers, jurors and legal 
advocate in lawsuits and criminal proceedings.

Duchatsch’s political work began with his election to the Maribor munici-
pal council in 1869, to which he was later repeatedly elected. Unlike his father, 
who was disinterested in higher politics, Duchatsch managed to succeed in the 
wider political arena. In 1878 he was elected as a representative in the provin-
cial assembly, two years earlier (1876) he was elected as a representative in the 
state parliament. In 1880 he left both positions because of, as he put it in the 
resignation letter, family affairs. Nevertheless, three years later he achieved the 
high point of his political career – the municipal council managed to get him 
elected as mayor of Maribor in their third attempt. He was in this position until 
early 1886, when he was succeeded by Alexander Nagy.

The following events, that transpired while he was mayor, should be 
emphasised: a visit form emperor Franz Joseph I. (July 1983 and September 
1885), the unveiling of a monument honouring archduke Johann (July 1883), 
the unveiling of a monument in honour of admiral Tegetthoff (July 1883, as 
the emperor was visiting), the completion of the Landwehr barracks, hospi-
tal addition, the construction of the Loška street and the connection between 
Tovarniška and Kopališka street, the regulation of a ditch in Graško suburbs, 
the regulation of Kopališka, Žička and Ribiška streets, the connection between 
Schmiderjeva and Verbanska street, the ratification of a plan for the cities 
expansion, the restoration of the cathedral, the excavation of canals in Črna 
and Brvarska streets, the purchase of two waggons and devices for pneumatic 
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emptying of sewage tanks, the construction of the City savings bank and a girls 
school (both were opened in May 1886), the construction of a footbridge for 
connecting the Koroško suburb and the right bank of the Drava river (opened 
in May 1886) etc.

In the time Duchatsch was mayor there were allegations made by the 
opposition about the in-transparent and poorly thought out budgets of the 
city municipality, these large debts, the choice of construction contractors and 
other city work past any kind of public applications, hidden financing of the 
newspaper Marburger Zeitung by the municipality and the influence on its edi-
torial policy. The main objections coming from the Slovenian and catholic side 
was the favouring of Germans and intolerance to the Roman catholic church.

Apart from political activity Duchatsch was also active in many societies 
and associations: Theatre and casino society, German education society, Soci-
ety for the support of poor pupils, Choir society, Men’s coir society, Volunteer 
firefighting society, Wine trader’s association of Styria, Veteran society, Austro-
Hungarian civil servant’s society, Styrian horse breeder’s society, Exercise soci-
ety, Philharmonic society, Slovenska matica etc. He was also a member of city 
and district school councils, railway committee in the state parliament, auditor 
in Ekskompt bank, supervisor of the Fruit farmers’ cooperative etc. In his pri-
vate life he occupied himself with viticulture (he was one of the wine exhibi-
tors at the world exhibition in Vienna in 1873), singing (baritone), he was a 
popular speaker and lyric. About his appearance we only learn from the news-
papers that he had a squint in one eye and a large belly.

Dr. Ferdinand Duchatsch died in the Graz mental hospital Feldhof on 13 
December 1887.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Aleksander Nagy 
– župan mestne občine Maribor 

na prelomu iz 19. v 20. stoletje

Vinko Skitek
Dr. zgodovinskih znanosti

Vrhe 28a, SI – 2380 Slovenj Gradec
e-pošta: vinko.skitek@gmail.com

Izvleček:
Avtor se v svojem prispevku ukvarja s problematiko mariborskega župana 
inženirja Aleksandra Nagyja, ki je županoval v Mariboru od leta 1886 do leta 
1902. Nagy je po končani ljudski šoli v Mariboru nadaljeval študij na visokih 
tehniških šolah v Gradcu in na Dunaju. Avtor v svojem prispevku razkriva, kako 
je bilo Nagyju v pomoč poznavanje gradbene stroke pri njegovem kasnejšem 
udejstvovanju kot občinski ter mestni svetnik in kot županu. Hkrati pa avtor 
v prispevku poudari dejstva zaradi katerih je mesto Maribor postalo prav 
v času Nagyjevega županovanja bogatejše za več novih šolskih stavb, novo 
bolnišnično stavbo, več vojaških objektov, klavničnih poslopij in nenazadnje 
za nov vodovodni sistem. S tem se je, po pisanju Nagyjevih sodobnikov, Maribor 
preobrazil v pravo moderno mesto. 

Ključne besede: 
Maribor, Aleksander Nagy, mariborski župani, 19. stoletje, stavbarstvo, 
urbanizem, občinski svet

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 873–900, 103 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod

Zgodovinski prikaz življenja in dela županov mesta Maribor se je pokazalo za 
izredno kompleksno, zanimivo in še precej neraziskano temo. Po začetnem 
nekoliko neprijetnem presenečenju, da se o županu Aleksandru Nagyju ni kaj 
dosti pisalo, je prišlo na vrsto spoznanje, da tudi arhivskega gradiva, vezanega 
direktno na njegovo osebnost, ni ravno veliko. Obstaja fond z njegovim ime-
nom in priimkom, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije. Po pregledu tega 
gradiva lahko zapišemo, da nam ni bilo v veliko pomoč pri raziskavi življenja 
mariborskega župana Aleksandra Nagyja. Čeprav gradivo nima letnice nastan-
ka, lahko domnevamo, da gre za mlajše gradivo, nastalo po Nagyjevi smrti in se 
vsaj glede na do sedaj poznana dejstva tudi vsebinsko v ničemer ne navezuje na 
njegovo osebnost. Pri tem ne bi bilo odveč, če bi v Arhivu Republike Slovenije 
dodali provenienco tega gradiva in razlago, zakaj ima takšen naslov oziroma 
njegovo povezanost z Aleksandrom Nagyjem. Koristneje za proučevanje in bolj 
napolnjeno s podatki je bilo gradivo Mestne občine Maribor, in sicer zapisniki 
sej občinskega sveta in dokumenti občinskega gradbenega urada. To gradivo je 
shranjeno v prostorih Pokrajinskega arhiva v Mariboru. Za tiste, ki jim je bližje 
pregledovanje sejnih zapisnikov na spletu pa velja dodati, da so sejni zapisniki 
v celoti objavljeni v časopisih Marburger Zeitung in deloma tudi v Südsteirische 
Post.1 Za podobno težavno se je izkazalo tudi iskanje njegove fotografije, ki je 
bilo precej podobno iskanju "igle v kupu sena". Po iskanju njegovega portreta 
oziroma fotografije v večih mariborskih muzejskih in knjižničnih ustanovah 
smo se morali zadovoljiti samo z enim primerkom njegove slike, ki jo hranijo v 
Pokrajinskem arhivu Maribor. Po drugi strani je bilo precej lažje najti fotografije 
stavb in objektov, ki so bili na novo zgrajeni v Mariboru za časa županovanja 
Aleksandra Nagyja. S temi podobami Maribora iz konca 19. in začetka 20. stole-
tja si tudi lažje predstavljamo čas, v katerem je živel Aleksander Nagy in kakšen 
pomen je imelo njegovo županovanje v Mariboru za mesto samo. 

* * *

Aleksander (tudi Alexander) Nagy se je rodil 9. februarja 1834 na Ptuju. Ljudsko 
šolo in gimnazijo je nato obiskoval v Mariboru. Kasneje je med letoma 1852 in 
1854 študiral na visokih tehniških šolah v Gradcu in na Dunaju. Kot inženir je 
nato nastopil službo v veronski trdnjavi. Podatka o tem, koliko časa je služboval 
tam nismo zasledili. Glede na to, da je po odhodu iz veronske trdnjave do leta 

1 Časopisa sta dosegljiva na spletnih naslovih: http://anno.onb.ac.at/ in http://www.dlib.si/. 



875

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

1881 deloval pri železniških gradnjah na Koroškem, Tirolskem, Ogrskem in v 
Turčiji, se je njegovo službovanje v Veroni moralo izteči okrog leta 1857, ko so 
pričeli z gradnjo "koroške" železniške proge Maribor–Celovec.2 Prav to Nagyje-
vo "predmariborsko" obdobje bi bilo gotovo zelo zanimivo za podrobnejšo raz-
iskavo. Predvsem bi bilo dobro odgovoriti na vprašanja, kako je sodeloval pri 
dograditvi trdnjav okrog Verone in kakšna je bila njegova vloga pri izgradnji 
železniških povezav. Pri tem se bodo raziskovalci gotovo srečali z resno oviro, 

2 Nagy Aleksander, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi384119/, vpogled: 21. 10. 2016; Nagy 
Aleksander, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_N/Nagy_Aleksander_1834_1909.xml, vpo-
gled: 21. 10. 2016; Artur Mally, Gassen, Strassen und Plätze-Buch d. Stadt Marburg a. d. Drau (Marburg, 
1906), str. 83.

Alexander Nagy 
(Pokrajinski arhiv 
Maribor (PAM), 
fototeka).
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ki jo lahko poimenujemo razdrobljenost virov po arhivih držav, kjer je Nagy 
deloval kot gradbeni inženir. 

Občinski svetnik 1882–1885

Kakor smo omenili že v uvodu, bomo to razpravo namenili času med letoma 
1881 in 1902, ko je bil Aleksander Nagy del mariborske občinske politike. Nje-
gova pot v občinski svet mestne občine Maribor se je pričela s kandidaturo na 
nadomestnih lokalnih oziroma občinskih volitvah 21. novembra leta 1881. 
Tam je nastopil kot kandidat stranke Koroškega predmestja "Kärntner Vor-
standtpartei" v drugem volilnem razredu in bil nato s 93 prejetimi glasovi tudi 
izvoljen v mariborski občinski svet. Poleg njega sta bila v tem volilnem razredu 
iz koroškega predmestja izvoljena še Anton Tombasko s 96 in Josef Martinz z 
88 glasovi ob udeležbi 149 volivcev.3 Prva seja novega občinskega sveta mestne 
občine Maribor je bila 5. januarja 1882. Dotedanji župan dr. Matthäus Reiser je 
pozdravil vse na novo izvoljene člane občinskega sveta. Občinski svetniki so 
nato z večino glasov potrdili Ludwiga Bitterla von Tessenberga za podžupana. 
Zatem so občinski svetniki izvolili tudi nove člane mestnega sveta, to so postali 
Anton von Schmid s 27 glasovi, Aleksander Nagy s 26 glasovi, Michael Marko 
s 24 glasovi in dr. Heinrich Lorber z 22 glasovi. Svetniki so izvolili Aleksandra 
Nagyja za vodjo oddelka za gradnje "Bausektion". Na novo je bila ustanovljena 
komisija za kontrolo javne razsvetljave, ki jo je prav tako vodil Aleksander Nagy. 
Njeni člani so poleg Nagyja bili še Wiesinger4, dr. Heinrich Lorber, Anton von 
Schmid in Josef Prodnig.5 

Da ne bo le opazoval dogajanja v občinskem svetu, ampak v njem aktivno 
sodeloval, je Aleksander Nagy pričel dokazovati že na seji občinske sveta dne 9. 
marca 1882. Takrat so na predlog svetnikov Antona von Schmida, Aleksandra 
Nagyja in nekaterih drugih, sklenili, da se razširi Vurberška cesta "Wurmberger 
Bezirksstrasse", ki je vodila na Pobrežje (takrat imenovano "Pobresch") in na 
novo pokopališče na delu ob nekdanji vili barona Rast s prestavitvijo obcestne 
škarpe. Na tem odseku so namreč pogosto nastajali prometni zastoji v času 
pogrebnih sprevodov na bližnje pokopališče, saj je bila cesta na tem odseku 
tako ozka, da se promet ni mogel odvijati v obe smeri.6

Na seji občinskega sveta dne 20. julija 1882 so svetniki potrdili gradnjo pri-

3 Südsteirische Post, letnik I, št. 68, 26. november 1881, str.3; Marburger Zeitung, letnik XX, št. 133, 6. 
november 1881, str. 2.

4 Ime ni navedeno.
5 Marburger Zeitung, letnik XXI, št. 4., 8. januar, 1882, str. 2. 
6 Prav tam, št. 31, 12. marec, 1882, str. 2.
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zidka k mariborski bolnišnici. Stroške gradnje so ocenjevali na 27.000 goldinar-
jev. Za nadzor gradnje so imenovali gradbeni nadzorni odbor, ki so ga sestavljali 
Anton von Schmid – predsednik, Aleksander Nagy – namestnik predsednika, 
dr. Heinrich Lorber, David Hartmann in Friedrich Leidl kot člani. Po načrtih bi 
naj gradnjo prizidka zaključili do konca leta 1882. Do 1. avgusta 1883 pa bi naj 
vanj premestili že prve bolnike.7 To, o čemer bomo še pisali v nadaljevanju, se je 
nato tudi zgodilo. 

Pogosto se je Aleksander Nagy na sejah občinskega sveta oglašal s predlo-
gi glede razširitve sistema javne razsvetljave v mestu Maribor. Na seji 21. sep-
tembra 1882 je tako poročal glede razsvetljave v mestnem parku. Na to so 
ga opozorili v mestnem olepševalnem društvu "Stadtverschonerungsverein". 
Predlagali so osvetlitev parka s šestimi petrolejnimi lučmi. Nagy je pripomnil, 
da v parku ponoči ni obiskovalcev in tudi morebitnih poškodb na spomeni-
ku cesarju Francu Jožefu s tem ne bi preprečili, ampak samo otežili skrunjenje 
spomenika. Takšna osvetlitev bi po njegovih ocenah stala 300 goldinarjev. Na 
njegov predlog in na predlog sekcije za gradnjo, ki jo je vodil, je občinski svet 
predlog društva zavrnil.8 

V oktobru 1882 je Aleksander Nagy postal tudi član upravnega sveta mari-
borske mestne hranilnice. Poleg njega so bili v ta svet izvoljeni še: Wilhelm 
Geuppert, Johann Girstmayr, David Hartmann, Franz Stampfl, Michael Marko, 
Anton von Schmid, Anton Tombasko, Karl Flucher, Josef Herzog, dr. Heinrich 
Lorber, Josef Bancalari, Ludwig Bitterl von Tessenberg, dr. Ferdinand Duchat-
sch, dr. Josef Schmiderer, dr. Matthaus Reiser, Friedrich Leidl, Franz Halbärth, 
Felix Schmidt in Josef Stark.9 Med zanimivostmi velja omeniti tudi dejstvo, da 
je bil na seji občinskega sveta 12. novembra 1882 sprejet predlog Aleksandra 
Nagyja, ki je upošteval dodelitev podpore mariborskemu gledališču v višini 
1200 guldnov.10

Že 23. novembra 1882 je Aleksander Nagy ponovno izpostavil problem 
ulične razsvetljave v mestu Maribor. Na njegov predlog so sklenili postaviti 
tri nove ulične svetilke v "Badgasse" oziroma Kopališki, danes Svetozarevski 
ulici in tri ob cesti med vilo Rast in hišo Wernerjevo hišo.11 Zaradi bližajočih 
se rednih lokalnih volitev je bilo potrebno imenovati člane volilne komisije, ki 
je imela za nalogo bdeti nad potekom volitev v mestu Maribor. Občinski svet 
je 5. decembra 1882 imenoval člane nove volilne komisije, ki so jo sestavljali 
Aleksander Nagy, Franz Holzer, Anton von Schmid in Anton Tombasko, so bili 

7 Prav tam, št. 88, 23. julij 1882, str. 3.
8 Prav tam, št. 115, 24. september 1882, str. 2.
9 Prav tam, št. 123, 13. oktober, 1882, str. 3.
10 Prav tam, št. 139, 19. novembra 1882, str. 3.
11 Prav tam, št. 142, 26. november 1882, str. 3.
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5. decembra imenovani za člane volilnega komiteja za volitve v občinski svet 
mestne občine Maribor.12 Volitve za drugi volilni razred so potekale v sredo 13. 
decembra.13 Na teh volitvah je Aleksander Nagy prejel 166 glasov, največ med 
vsemi kandidati. V drugem volilnem telesu je bilo 222 volilnih upravičencev, od 
tega se jih je 181 udeležilo volitev.14 Na prvi seji novo izvoljenega občinskega 
sveta 2. januarja 1883 so bili za mestne svetnike izvoljeni dr. Raimund Grögl, dr. 
Heinrich Lorber, Aleksander Nagy in Anton von Schmid. Za župana Maribora 
je sprva dvakrat kandidiral dr. Josef Schmiderer, a obakrat ni dobil dovolj sve-
tniških glasov. V tretje je poskusil dr. Ferdinand Duchatsch, ki je bil izvoljen za 
novega mariborskega župana. Za njegovega namestnika oziroma podžupana je 
bil izvoljen Ludwig Bitterl von Tessenberg.15 Svetniki so bili nato razdeljeni med 
različne sekcije občinskega sveta. Prva sekcija je bila zadolžena za organizaci-
jo, kadrovske zadeve in pravice meščanov, druga sekcija za šolstvo in kulturo, 
zdravstvo, uboge in humanitarne zadeve, tretja sekcija za gradnjo in tehnične 
zadeve razširitev mesta, javno razsvetljavo ter požarno in snažno policijo in 
četrta sekcija za finančne zadeve, preskrba prebivalstva, vojaške zadeve, trgovi-
no in obrt. Član tretje sekcije je postal Aleksander Nagy. Poleg njega so bili v njej 
člani še Karl Zeitelberger, Josef Prodnig, Karl Flucher in dr. Ferdinand Duchat-
sch. Za predsednika sekcije je bil imenoval Anton von Schmid, za njegovega 
namestnika pa David Hartmann. Hkrati je bil Aleksander Nagy imenovan tudi 
za člana komisije za javno razsvetljavo. Poleg njega so bili v to komisijo imeno-
vani še Josef Prodnig – predsednik, Anton von Schmid, dr. Heinrich Lorber in 
Karl Flucher kot člani.16

Kot član odseka za gradnje se je Aleksander Nagy zelo pogosto srečeval z 
vedno večjimi potrebami po javni infrastrukturi v rastočem mestu Maribor na 
eni strani in na drugi strani z omejenostjo občinskega proračuna ter skrbjo za 
uravnotežen in celostni razvoj mesta Maribor. Ena izmed večjih težav maribor-
skega občinskega sveta je bila takrat gradnja dekliške osnovne šole, ki je bila kot 
nujna ocenjena s strani občinskega sveta že leta 1881. Na seji občinskega sveta 
25. januarja 1883 so svetniki v izogib visokim stroškom novogradnje sklenili, 
da bi se v novo zgrajeni stavbi pod isto streho namestila mestna mariborska 
hranilnica in dekliška osnovna šola, če bi soglasje dala tudi mestna hranilnica.17 
Vodstvo Mariborske hranilnice je dne 21. maja 1884 sprejelo sklep, da se strinja 
z nameravano gradnjo hiše, v kateri bi svoje nove prostore dobila mestna hra-

12 Südsteirische Post, letnik II, št. 96, 2. december, 1882, str. 3.
13 Marburger Zeitung, št. 149, 13. december 1882, str. 3.
14 Prav tam, št. 150, 15. december 1882, str. 3.
15 Prav tam, letnik XXII, št. 1, 3. januar 1883, str. 2.
16 Prav tam, št. .2, 5. januar 1883, str. 3.
17 Prav tam, št. 12, 28. januar 1883, str. 3
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nilnica v Mariboru in dekliška osnovna šola. Gradnjo so izvedli skupaj z mari-
borsko občino. Gradbeni odbor so vodili Wilhelm Geuppert, David Hartmann, 
Aleksander Nagy in Anton von Schmid. Okrepili bi ga naj s temu naklonjeni-
mi člani občinskega sveta.18 V začetku leta 1883 sta bila Aleksander Nagy in dr. 
Raimund Grögl imenovana v upravo mariborske bolnišnice.19 Hkrati pa je bil 
na volitvah v okrajno zastopstvo v Mariboru izvoljen tudi Aleksander Nagy kot 
član. Ob njem so bili na teh volitvah izvoljeni dr. Josef Schmiderer – predsednik 
ter Johann Girstmayer dr. Franz Kornfeld, Roman Pachner in Josef Bancalari 
kot člani.20 Očitno je Aleksander Nagy postal namestnik predsednika okrajne-
ga zastopa, kar potrjuje tudi zapis v časopisu Südsteirische Post, dne 22. junij 
1883.21 

Pri gradnji nove bolnišnične stavbe v magdalenskem predmestju so si šli 
člani nadzorne komisije za gradnjo bolnišnice ogledat gradbeno stanje in ugo-
tovili, da nova stavba ustreza vsehmnormativom in zahtevam. Še posebej so bili 
navdušeni nad centralnim ogrevanjem stavbe s pomočjo tople vode, speljane 
v ceveh po stavbi in nad velikimi številom zračnikov. Posebne zasluge za te 
dosežke so pripisali vodji gradnje in mestnemu svetniku Aleksandru Nagyju in 
mestnemu zdravniku dr. Arthurju Mallyu.22 Poleg lokalne politike se je Aleksan-
der Nagy vključeval tudi v delo sodišč. V začetku leta 1884 je bil namreč izbran 
za porotnika porotnega sodišča v Celju.23 Gotovo je to še ena zanimivost, ki je 
vredna podrobnejše raziskave v prihodnosti. Tega je vredno tudi še eno podro-
čje Nagyjevega delovanja, in sicer njegovo zavzemanje in vloga pri lobiranju 
za izgradnjo železniških prog iz Maribora do krajev Wies, Ptuj in Ljutomer. Na 
predlog okrajnega zastopa v Mariboru je 10. januarja 1885 mariborski občin-
ski svet imenoval dr. Ferdinanda Duchatscha, Antona von Schmida, Aleksan-
dra Nagya in dr. Hansa Schmidererja za člane komiteja, ki bi naj delali na izgra-
dnji neposredne železniške povezave med Mariborom in Ptujem.24 Nagy je bil 
maja 1886 imenovan tudi za člana izvršnega komiteja za izgradnjo železniške 
proge Maribor–Wies. Poleg njega so ta komite sestavljali še dr. Lorber, ki je bil 
tudi predsednik komiteja, in David Hartmann s strani mestne občine Maribor, 
okrajni svetnik iz Arveža Knilly, župan Lučan Hirzer ter Ennsbrunner iz občine 
St. Georgen.25 Izjemno dejaven je bil Aleksander Nagy kot občinski svetnik, še 
bolj pa kot župan na področjih kanalizacije in ureditve ulic v mestu Maribor. 

18 Prav tam, št. 63, 25. maj 1884, str. 3.
19 Südsteirische Post, letnik III, št. 18, 3. marec 1883, str. 4. 
20 Prav tam, str. 5; Marburger Zeitung, št. 37, 28. marec 1883, str. 3.
21 Südsteirische Post, št. 74, 22. junij 1883, str. 3.
22 Marburger Zeitung, št. 141, 25. november 1883, str. 9.
23 Prav tam, letnik XXIII, št. 4, 9. januar 1884, str. 3.
24 Prav tam, letnik XXIV, št. 5, 11. januar 1885, str. 3.
25 Prav tam, št. 54, 5. maj 1886, str. 2.
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Na seji mestnega sveta 30. aprila 1885 je Aleksander Nagy pri razpravi glede 
ureditve kanalizacije v Ulici heroja Šlandra26 predlagal, naj to ulico pred tem 
uredi oziroma regulira in šele potem izvede izgradnja kanalizacijskega omrežja 
v tem delu.27

Župan 1886–1888

Jeseni leta 1885 se je občinskim svetnikom mestne občine Maribor iztekal nji-
hov svetniški mandat. Aleksander Nagy je tudi na teh volitvah kandidiral v dru-
gem volilnem telesu in bil dne 18. novembra 1885 izvoljen v občinski svet s 110 
glasovi. Hkrati je dobil največ glasov med kandidati. Volitev se je takrat udeležilo 
112 volivcev od 235 volilnih upravičencev.28 Zanimivost teh volitev je bila tudi 
ta, da je na njih prišlo do zamenjave kar dveh tretjih mestnih svetnikov, kar je za 
mariborske volitve v tem času zelo nenavadno. Vzroke za to gre pripisati obliko-
vanju dveh nasprotnih političnih taborov pred volitvami. En tabor je sestavljala 
tako imenovana stranka občinskega sveta, katere kandidati so nastopili v vseh 
treh volilnih telesih, drugi tabor pa je organiziralo mariborsko obrtno društvo, 
ki je postavilo kandidate samo za drugo in tretje volilno telo. Mariborsko obrtno 
društvo je organiziralo zbore volivcev, na katerih so ostro kritizirali dotedanjo 
občinsko politiko. Teh zborov se predstavniki občinskega sveta niso udeleže-
vali. Domnevamo lahko, da so volivci to nepripravljenost takratnih občinskih 
oblasti na pojasnjevanje stanja v občini volivcem kaznovali z neizvolitvijo kar 
dveh tretjih članov občinskega sveta mestne občine Maribor.29 Nagy si je očitno 
zaradi dobrega dela kot občinski svetnik ter svojih dosežkov pri izgradnji neka-
terih novih stavb v Mariboru pridobil zelo veliko zaupanje med novo izvoljeni-
mi člani občinskega sveta v Mariboru. Na seji občinskega sveta 2. januarja 1886 
so svetniki volili novega župana in že v prvem krogu je kar 23 svetnikov pod-
prlo Aleksandra Nagyja, 3 svetniki dr. Ferdinanda Duchatscha, in 2 svetnika dr. 
Hansa Schmidererja. Glasovali so vsi svetniki. Nagy je priznal in sprejel rezultat 
volitev, a se sam osebno ni čutil dovolj sposobnega za delo. Zatem so nekateri 
izmed svetnikov in bivši župan Ferdinand Duchatsch izrazili podporo Nagyju. 
Ta je naposled sprejel voljo svetnikov in jih zaprosil za nasvete in pomoč pri 
vodenju mariborske občine. Za podžupana je bil sprva izvoljen Franz Stampfl, 

26 Ulica se je do leta 1947 imenovala Cvetlična ulica oziroma pred letom 1918 in med 1941 in 1945 
Blumengasse.

27 Prav tam, št. 53, 3. maj 1885, str. 3.
28 Prav tam, št. 138, 20. november 1885, str. 3
29 Antoša Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941", v: Maribor skozi stoletja (Maribor, 

1991), str. 258.
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ki pa je izvolitev zavrnil zaradi bolezni v družini, zaradi česar bi bil kot podžu-
pan precej odsoten. Zatem je bil za podžupana izvoljen dr. Hans Schmiderer.30 
Aleksander Nagy je kot novi mariborski župan zaprisegel 18. februarja 1886 v 
mariborski mestni hiši.31 Na slavnostni seji mariborskega občinskega sveta je 
okrajni glavar von Hein kot zastopnik vlade na Dunaju prišel zapriseči novega 
mariborskega župana Aleksandra Nagya. Ta je podal prisego: "Treue dem Kaiser 
und der Verfassung, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfülung mei-
ner Amtspflichten" ("Prisegam svojo zvestobo cesarju in ustavi ter obljubljam, da 
bom spoštoval zakonodajo in vestno izpolnjeval svoje službene dolžnosti"). Iz 
prisege lahko razberemo, da je moral Nagy kot novi mariborski župan obljubiti 
zvestobo cesarju Francu Jožefu in ustavi Avstro-Ogrske monarhije. Hkrati je bil 
dolžan spoštovati zakone in vestno izvajati svoje uradne dolžnosti kot župan 
oziroma pošteno voditi mestno občino Maribor tako na upravnem kot tudi na 
finančnem področju. Nato je Nagy nagovoril zbrane. Kot zanimivost velja ome-
niti dejstvo, da podžupan dr. Hans Schmiderer ni prisegel okrajnemu glavarju, 
ampak županu Nagyju.32

Mesec dni po zaprisegi, 15. marca 1886, je Aleksander Nagy odšel na Dunaj 
na avdienco k cesarju Francu Jožefu. Po avdienci pri cesarju in obisku drugih 
ustanov na Dunaju (vlade, ministrstva za obrambo…) je sporočil, da se obeta-
jo možnosti, da bi se mestno župnišče v Mariboru preselilo v stavbo vojaškega 
oskrbovalnega skladišča pri škofijskem dvorcu. Občina bi vojaškemu erarju pla-
čala v zameno za stavbo vojaškega skladišča 37.920 goldinarjev in je bila pri-
pravljena prevzeti še skladišči za les in seno v koroškem predmestju za 4.500 
goldinarjev.33 Ob uspešni izvedbi načrta bi občina pridobila v last od župnije 
Maribor stavbo starega župnišča, ki so jo nameravali podreti in urediti trg okrog 
stolnice. To se je v nadaljevanju tudi zgodilo. 

Prvo leto županovanja se je za Aleksandra Nagyja po vsej verjetno odvijalo 
v še večji skrbi za Maribor kot poprej, ko je bil občinski svetnik. Tako se je Ale-
ksander Nagy udeležil odprtja nove dekliške osnovne šole dne 17. maja 1886. 
Odprtje se je začelo s tiho sveto mašo in nadaljevalo s proslavo.34 Na seji občin-
skega sveta 2. junija 1886 so župan in svetniki med drugimi sklenili tudi posta-
vitev osmih novih cestnih svetilk za javno razsvetljavo pri sv. Magdaleni. Hkrati 
so razpravljali tudi o izgradnji kanalizacijskega omrežja na Wielandovem trgu, 
danes Trgu Borisa Kidriča in v Kopitarjevi ulici "Wielandgasse".35 Na seji občin-

30 Prav tam, letnik XXV, št. 3, 6. januar 1886, str. 2, 3.
31 Prav tam, št. 20, 14. februar 1886, str. 3.
32 Prav tam, št. 22, 19. februar 1886, str. 3.
33 Südsteirische Post, letnik VI, št. 28, 7. april 1886, str. 5.
34 Marburger Zeitung, št. 60, 19. maj 1886, str. 3; Südsteirische Post, št. 40, 19. maj 1886, str. 3, 4.
35 Marburger Zeitung, št. 68, 6. junij 1886, str. 2, 3. 
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skega sveta 1. julija 1886 so svetniki med drugim razpravljali o izgradnji kana-
lizacijskega omrežja v Ulici heroja Šlandra. Pri tem je župan Nagy poudaril, da 
če se kanalizacijsko omrežje zgradi tudi na državnih cestah, potem mora obči-
na dobiti del sredstev za takšno izgradnjo tudi s strani države oziroma erarja.36 
Dne 2. julija 1886 so v Lenartu preučevali možnosti izgradnje lokalne železni-
ške proge Maribor–Sv. Marjeta ob Pesnici (Pernica)–Lenart–Ljutomer. Predpri-
pravo na izgradnjo so predstavniki občin, skozi katere bi tekla/peljala proga, 
zaupali inženirjema Nastu in Nagyju (imeni nista navedeni, opomba avtorja). 
O tej progi so se pogovarjali že v letih 1872 in 1880, a obakrat je ideja padla. 
Enkrat zaradi pomanjkanja podpore prebivalstva, drugič zaradi nezainteresira-
nosti južne železnice.37

Delegacija mariborskih občinskih svetnikov na čelu z županom Nagyjem je 
odšla dne 1. oktobra 1886 na Dunaj na slovesno otvoritev spomenika admiralu 
Wilhelmu Tegetthoffu in tam položila venec v spomin na slavnega mariborske-
ga rojaka.38

Izjemno pomembno za razvoj mesta Maribor je bilo določilo glede kana-
lizacije v Mariboru. Na seji občinskega sveta dne 2. decembra 1886 so namreč 
svetniki sklenili, da morajo prebivalci mesta svoje hišne odtočne kanale dati 
v cevi in le-te speljati v cestno kanalizacijo.39 S tem je županu Nagyju uspelo 
odpraviti odprte kanalizacijske odtoke po mariborskih ulicah in jih zatem 
ustrezno tlakovati. 

Na seji občinskega sveta 3. marca 1887 so za častnega občana mesta Mari-
bor imenovali Franza Stampfla, vodjo mariborske mestne hranilnice in nekda-
njega podžupana.40 Mesec dni zatem, 6. aprila 1887, so svetniki potrdili gradnjo 
telovadnice na Krekovi ulici "Kaiserstrasse". Ta bi naj bila visoka 12 metrov, širo-
ka 15,5 metra in dolga 28 metrov, stroški njene izgradnje bi naj znašali 20.000 
goldinarjev.41 Temeljni kamen je bil nato položen 19. julija 1887 in ga je položil 
župan Nagy, na prireditvi so sodelovali tudi telovadci in moško pevsko društvo 
ter veliko število obiskovalcev.42 V telovadnem društvu "Turnverein" so Nagyja 
prav zaradi zaslug pri izgradnji nove telovadnice imenovali za svojega častnega 
člana.43

Poleg telovadnega društva so Nagyju izkazali zahvalo tudi v mariborski 
mestni hranilnici. Na seji vodstva mariborske mestne hranilnice novembra 

36 Prav tam, št. 80, 4. julij 1886, str. 2, 3.
37 Südsteirische Post, št. 54, 7. julij 1886, str. 5.
38 Marburger Zeitung, št. 114, 22. september, 1886, str. 4.
39 Prav tam, št. 6, 14. januar 1887, str. 3.
40 Prav tam, št. 28, 6. marec 1887, str. 2.
41 Prav tam, št. 43, 10. april 1887, str. 4.
42 Marburger Zeitung, št. 86, 20. julij 1887, str. 2.
43 Prav tam, št. 65, 1. junij 1887, str. 4.
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1887 so sprejeli sklep o tem, da bodo zaradi zaslug mariborskega župana Ale-
ksandra Nagyja pri gradnji stavbe za hranilnico v sejni sobi poleg ostalih portre-
tov nekdanjih vodij hranilnice obesili njegov portret v naravni velikosti. Sliko 
je ustvaril slikar Lind v svojem ateljeju v Mariboru.44 Žal v času raziskav nismo 
naleteli na kakšen podatek o usodi prej omenjene slike v naslednjih desetletjih. 
Stavbo hranilnice in dekliške šole so namreč gradili med letoma 1884–1886. 
Gradbena dela je vodil domači arhitekt Adolf Baltzer. Po izredni skrbi takratne-
ga svetnika in kasneje župana Aleksandra Nagyja je bila stavba dokončana in 
odprta 30. oktobra 1886. Novorenesančni slog, v katerem je stavba oblikovana, 
je izredno kvaliteten in jo uvršča med najboljše historične zgradbe v mestu.45 

Na novembrski seji občinskega sveta mestne občine Maribor leta 1887 so 
občinski svetniki imenovali odbor za zaključek pogajanj s predstavniki lavan-
tinske škofije glede odstopa starega mestnega župnišča v Mariboru mariborski 
občini. Občinski svet je v navedeni odbor imenoval župana Nagyja, podžupana 
Schmidererja, Antona von Schmidt in dr. Lorber. Občina bi v zameno za prejeto 
stavbo župnišča župniji ponudila stavbo ob škofijskem dvorcu, ki jo trenutno 
vojska uporablja za skladišče. Občina pa bi vojski zgradila na desnem bregu 
Drave novo skladiščno stavbo.46 Društvo za obnovo mariborske stolnice "Dom-
bauverein" je 26. januarja 1888 v komite za gradnjo novega cerkvenega zvoni-
ka imenovalo stolnega dekana Orožna, častnega kanonika Rožanca, kanonika 
Perga in direktorja trgovske šole Rescha ter tudi župana Aleksandra Nagyja.47

V zahvalo Aleksandru Nagyju za njegov trud za napredek in modernizacijo 
mesta Maribor so občinski svetniki na seji 7. junija 1888 sklenili na novo poime-
novati ulico, ki je povezovala takratno "Badgasse" in "Blumengasse" oziroma 
kasneje Kopališko in Cvetlično ulico.48 Glede na položaj te ulice na zemljevidu 
mesta Maribor lahko sklepamo, da nosi ta ulica danes ime Ulica kneza Koclja. 

Jeseni leta 1888 se je zopet bližal čas lokalnih oziroma občinskih voli-
tev v mestni občini Maribor. Dne 10. novembra 1888 se je v novi telovadnici 
zbralo 200 volivcev, ki so poslušali poročilo odhajajočega občinskega sveta o 
opravljenem delu. Hkrati so vzpostavili tudi volilni odbor za prihajajoče voli-
tve. Župan Nagy je podal poročilo, v katerem je poudaril, da so v preteklih treh 
letih povečali število mož varnostne straže in ji dali nova službena navodila. 
Po mestu so postavili stražne sobe "Wachstuben" in vse povezali s telefonsko 
zvezo z mestno hišo. Tako so izboljšali delovanje varnostne služne in zagotovili 

44 Prav tam, št. 64, 29. maj 1887, str. 4; št. 113, 21. september 1887, str. 3.
45 Iztok Premrov, "Arhitektura devetnajstega stoletja v Mariboru", Časopis za zgodovino in narodopisje 

XLV, 1974, drugi zvezek, str. 356, 357 (dalje: Premrov, "Arhitektura devetnajstega stoletja v Mariboru").
46 Südsteirische Post, št. 91, 16. november 1887, str. 4.
47 Südsteirische Post, letnik VIII, št. 8, 28. januar 1888, str. 5.
48 Prav tam, št. 47, 13. junij 1888, str. 5; Marburger Zeitung, št. 69, 10. junij 1888, str. 3.
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hitrejšo odzivnost gasilcev. Za izboljšanje sanitetnih razmer v mestu so sprejeli 
predpise o izgradnji greznic in njihovem praznjenju. Prav tako so bila spreje-
ta določila o čistosti vodnih izvirov. Vzdrževanje čistosti in urejenosti ulic so 
izboljšali s postavitvijo javnih stranišč na primernih mesti "Anstandsorte", hkra-
ti pa zgradili tudi javno kopališče in bazen. Začeli so z izgradnjo vodovoda in 
nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema ter obdali v cevi še zadnji odprt 
odtok hišnih odplak na Kopališko ulico. V preteklih treh letih je bilo položenih 
4.535 m glavnih kanalnih vodov, 358 metrov stranskih kanalnih vodov in 900 
metrov vodovnih cevi. Izboljšav so bili deležni tudi pločniki po mestu. Hkrati 
pa so spodbujali lastnike hiš k dobremu vzdrževanju pločnikov pred njihovimi 
hišami. Nekatere pločnike so tlakovali s tlakovci, druge z granitnimi kockami. 
Da bi spodbudili stanovanjsko gradnjo, so za 12 let oprostili vse novogradnje 
občinskih pristojbin. Zgradili so več novih povezovalnih cest med ulicami, 
precej cest asfaltirali in razširili ulično razsvetljavo. Domobranska vojašnico 
so povečali na račun novega skladišča, ki ga je zgradila občina. Poleg realke 
so zgradili novo mestno telovadnico.49 V pogovorih pa je občina takrat bila še 
glede uvedbe novega občinskega prostorskega načrta "Bauordnung", izgradnje 
nove vojašnice za nabornike, izgradnja klavnice, zaprtja starega pokopališča in 
izgradnje novega. Med načrti za prihodnja tri leta so bili tudi ureditev južnega 
dela glavnega trga in premostitev Franc Jožefove ceste pri koroškem kolodvo-
ru. Omeniti velja, da se je morala mestna občina Maribor za prej omenjene rea-
lizirane projekte zadolžiti pri mestni hranilnici v višini 235.000 goldinarjev.50 
Po napornih pogajanjih je po odločitvi cesarja Franca Jožefa občina lahko od 
vojske odkupila vojaško skladišče pri stolnici ter skladišča za les v Strmi ulici 
"Heugasse". Obe stavbi je občina zamenjala s cerkvenimi oblastmi za staro 
župnišče, ki ga je nameravala podreti. "S tem pa bo Maribor pridobil trg, kakr-
šnega ima redkokatero mesto", tako župan Aleksander Nagy. Na seji občinskega 
sveta 6. decembra 1888 je bilo izpostavljeno, da je prišlo do sklenitve pogodbe 
med Lavantinsko škofijo in občino Maribor glede izmenjave objektov starega 
župnišča za nekdanje vojaško oskrbovalno skladišče. Pri tem je nekatere svetni-
ke zmotilo določilo v pogodbi, da se na mestu starega župnišča ne sme zgraditi 
noben nov objekt. Poleg tega se je trg v pogodbi zapisal kot stolni trg "Dompla-
tz". Pri tem je župan Nagy opozoril, da še ni bilo nič dorečenega glede poime-
novanja tega na novo nastalega trga. Občina je pozneje stavbo starega župnišča 
podrla in uredila velik prostoren trg okrog stolnice.51

49 Marburger Zeitung, letnik XXVII, št. 137, 14. november 1888, str. 2–4; št. 148, 9. december 1888, str. 3, 
4.

50 Prav tam.
51 Marburger Zeitung, letnik XXVII, št. 137, 14. november 1888, str. 2–4; št. 148, 9. december 1888, str. 3, 

4.
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Župan 1889–1891

Delovno vnemo na županskem položaju je župan Nagy kazal tudi v naslednjem 
triletnem županskem mandatu. Novo izvoljeni občinski svet je brez pomisle-
kov na svoji prvi seji 2. januarja 1889 izvolil za novega in starega župana mestne 
občine Maribor Aleksandra Nagyja. Ne samo, da ni imel nobenega protikandi-
data, ampak je dobil tudi podporo vseh navzočih svetnikov v občinskem svetu, 
to je 29 glasov, s tem da je en svetnik dr. Lorber svojo udeležbo na seji opravi-
čil zaradi drugih nujnih opravkov. Za podžupana je bil ponovno izvoljen dr. 
Schmiderer, tudi on s soglasno podporo svetnikov.52

Na februarski seji občinskega sveta 21. februarja 1889 je odmevala odlo-
čitev svetnikov o izgradnji nove šolske stavbe za pet razredov deške in štiri 
razrede dekliške osnovne šole v Magdalenskem predmestju.53 Načrte zanjo pa 
so svetniki potrdili šele na seji občinskega sveta 7. novembra 1889. Svetniki so 
k načrtu dodali tudi sklep, naj se pri šoli naredi tudi vodnjak. Hkrati so župana 
Nagyja pooblastili za iskanje dogovora z občino Pobrežje glede višine njiho-
vega prispevka zato šolo, kljub temu da občina Pobrežje temu ni bila najbolj 
naklonjena.54

Hkrati je župan predstavil gradbene posege pri preureditvi nekdanjega 
vojaškega skladišča v župnišče in stroške povezane s to adaptacijo stavbe. Za 
nadzornika gradbenih posegov je bil med drugimi (vseh je bilo pet) izbran tudi 
župan Nagy. Hkrati so svetniki imenovali župana v poseben odbor, ki bi naj 
bdel nad gradnjo vodovoda v mestu Maribor.55 Ocenimo lahko, da so se svetni-
ki zavedali pomena kvalitetne oskrbe s pitno vodo v mestu Maribor, čeprav je 
potem do realizacije izgradnje vodovoda prišlo šele 11 let kasneje. Z vojsko je 
bila povezana tudi naslednja odmevnejša odločitev mariborskih svetnikov, ki 
so na seji 4. aprila 1889 podprli načrte domobranskega poveljstva v Mariboru 
za povečanje domobranske vojašnice. Na novo bi naj pridobili sobe za 62 voja-
kov, pisarno, zaščitno sobo "Schutzzimmer" in skladišče "Kadremagazin".56

Jeseni na seji 5. septembra 1889 so svetniki potrdili sklep o izgradnji nove 
monumentalne poštne stavbe v središču Maribora, kljub temu da vsi svetniki 
v vsebinskih razpravah na predhodnih sejah občinskega sveta niso bili najbolj 
navdušeni nad tem, da bo občina Maribor pridobila sicer eno novo lepo stavbo, 
katere gradnjo bo morala finančno podpreti tudi sama. Novo poštno stavbo 
so umestili na mestu nekdanje dekliške šole in oskrbovalnice za meščane na 

52 Prav tam, letnik XXVIII, št. 1, 3. januar 1889, str. 3.
53 Prav tam, št. 16, 24. februar 1889, str. 3,4.
54 Prav tam, št. 90, 10. november 1889, str. 4.
55 Prav tam, št. 16, 24. februar 1889, str. 3, 4.
56 Marburger Zeitung, št. 28, 7. april 1889, str. 4.
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vogalu Orožnove ulice "Pfarrhofgasse" in stolnega trga.57 Zgornjo navedbo o 
sofinanciranju potrjuje tudi zapis, da je morala občina na svoje stroške odstra-
niti stari stavbi, gradbeni material od obeh stavb pa je lahko obdržala.58

Ob koncu leta 1890, še posebej pa na seji 11. decembra 1890, so med občin-
skimi svetniki potekale debate o tem, kje urediti novo mestno mariborsko 
pokopališče. Svetniki so sprejeli sklep o ureditvi novega mariborskega pokopa-
lišča na Pobrežju. Predvidevali so, da bi pokopališče na Pobrežju lahko zadosto-
valo vsaj za 100 let.59 Že 20. marca 1891 je župan Nagy na seji občinskega sveta 
predstavil načrte za novo pokopališče na levem bregu reke Drave. Na tem bi 
naj bilo šest vrst grobov: grobne kapele v arkadah, arkadne grobnice, grobnice 
na vzhodni in zahodni pokopališki steni, družinski grobovi pri kapeli, družin-
ski grobovi ob robovih grobnih polj in posamezni grobovi. Svetniki so načrte 
župana potrdili.60 Kljub temu pa ti načrti in sklepi o izgradnji novega pokopa-
lišča na Pobrežju za časa županovanja Aleksandra Nagyja niso bili uresničeni.

Jeseni leta 1891, točneje 3. septembra 1891, so svetniki sprejeli pobudo 
poveljstva 3. cesarsko kraljevega polka glede nove vojašnice v Mariboru. Na 
poveljstvu so zapisali, da bi bilo dobro, če bi občina Maribor zgradila novo voja-
šnico za bataljon pehote na lastne stroške. Tako bi bil v Maribor premeščen še 
drugi bataljon in štab polka. V obrazložitvi je bilo zapisano tudi, da bo vojašni-
ca Franca Jožefa že leta 1892 postala vojaška izobraževalna ustanova. Hkrati 
je bil v dopisu tudi pripis, da v kolikor Maribor ne bi zgradil nove vojašnice, 
bodo drugi pehotni bataljon premestili na Ptuj. Čeprav je morala občina Mari-
bor zagotoviti svoja zemljišča in svoja finančna sredstva za novo vojašnico, so 
svetniki poleg odobritve gradnje nove vojašnice sprejeli tudi določilo, da bodo 
povečali obstoječo vojašnico do te mere, da bodo lahko v njej nastanili dva 
bataljona pehotnih vojakov.61

Jeseni leta 1891 je se je iztekal tudi drugi županski mandat Aleksandra 
Nagyja. Na zboru volivcev dne 11. novembra je Nagy pred prihajajočimi lokalni-
mi volitvami v Mariboru predstavil delovanje mariborskega občinskega sveta v 
letih 1889–1891. Župan je izpostavil sprejem novega občinskega prostorskega 
načrta za Maribor, saj prejšnji iz leta 1875 ni več zadostoval potrebam mesta. Na 
področju izgradnje kanalizacijskega omrežja so v teh treh letih položili za 2.264 
metrov glavnih kanalizacijski vodov in 1.006 metrov kanalizacijskih priključ-
kov za hiše. Skupaj z izgradnjo kanalizacije na Koroški cesti so to ulico reguli-
rali in podaljšali. Urejali pa niso samo cestišča, ampak so asfaltirali tudi 3.016 

57 Prav tam, št. 72, 8. september, 1889, str. 4.
58 Südsteirische Post, št. 73, 11. september 1889, str. 4.
59 Prav tam, št. 100, 14. december 1890, str. 5.
60 Prav tam, letnik XXX, št. 24, 22. marec 1891, str. 4.
61 Marburger Zeitung, št. 72, 6. september 1891, str. 4.
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m2 pločnikov. S cestami in prečnimi ulicami so povezali nove predele mesta. 
Potrdili so načrte za gradnjo nove poštne stavbe na trgu pri stolnici, o čemer 
smo pisali že prej ter razširili domobransko vojašnico in zgradili mrtvašnico na 
pokopališču. Mestna občina Maribor je ustanovila meščansko fantovsko šolo 
za vse fante, ki so se kot vajenci hoteli po zaključku ljudske šole še izobraževati. 
Hkrati so vse ljudske šole v Mariboru ločili po spolih za fante in dekleta. Usta-
novili so vrtec, zaradi velikega povpraševanja pa načrtovali že drugega. Župan 
je izrazil tudi nujo po zaprtju starega pokopališča v koroškem predmestju in 
odprtju novega, večjega pokopališča, kar pa bi naj bila po njegovih besedah 
naloga naslednjega mandata.62

Župan 1892–1894

Na novo izvoljeni člani občinskega sveta mestne občine Maribor so na svoji 
prvi seji 2. januarja 1892, kot je bilo v navadi, izbrali novo občinsko vodstvo ozi-
roma izvolili novega župana. Tudi tokrat je bil za novega mariborskega župana 
potrjen dotedanji mariborski župan Aleksander Nagy. Znova je prejel glasove 
vseh občinskih svetnikov. Za podžupana oziroma županovega namestnika je 
bil ponovno izvoljen dr. Hans Schmiderer.63

Leto 1892 je bil tudi čas, ko se je pričela gradnja nove cerkve v Mariboru, in 
sicer bazilike Matere usmiljenja. Dne 10. aprila 1892 je bil v Mariboru ustano-
vljen obor za gradnjo nove cerkve. Njegov častni predsednik je bil lavantinski 
škof dr. Mihael Napotnik, za člana odbora je bil imenovan župan Nagy.64 Pove-
zana z gradnjo nove cerkve in samostana je bila tudi odločitev občinskega sveta 
z dne 15. junija 1892 o reguliranju in ureditvi tovarniške ulice "Fabrikgasse", 
danes Ulice Vita Kraigherja.65 Začetek gradnje nove župnijske cerkve v Maribo-
ru v Graškem predmestju se je pričel dne 26. julija 1892 s slovesno sveto mašo, 
ki jo je vodil lavantinski škof Mihael Napotnik.66 Dne 10. avgusta 1893 je nato 
potekala slovesnost položitve temeljnega kamna. Zanimivost te slovesnosti je, 
da je potekala še v ostankih stare obstoječe kapucinske cerkve ob že zgrajenem 
novem samostanu.67

Ob koncu Nagyjevega tretjega županskega mandata v ponedeljek, 17. sep-
tembra 1894 so v Mariboru slovesno odprli novo dekliško osnovno šolo na 

62 Prav tam, št. 92, 15. november 1891, str. 4, 5.
63 Südsteirische Post, letnik XII, št. 2, 5. januar 1892, str. 5.
64 Marburger Zeitung, št. 33, 23. april 1892, str. 4.
65 Prav tam, št. 49, 18. junij, 1892, str. 5.
66 Prav tam, št. 60, 27. julij 1892, str. 4.
67 Südsteirische Post, letnik XIII, št. 64, 12. avgust 1893, str. 4.
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Wielandovem trgu. Slovesno proslavo so izvedli v šolski telovadnici. Zbrane je 
nagovoril mariborski župan Nagy, ki je dejal, da je to že 3 šolska stavba v osmih 
letih, ki jo je odprl. Po besedah Nagyja je bil to znak velike pozornosti, ki jo je 
mestna občina namenjala šolski izobrazbi tukajšnjih otrok. Po končani proslavi 
so si navzoči ogledali nove šolske prostore.68 Jeseni, točneje 4. novembra leta 
1894, so v Mariboru odprli novo poštno stavbo. V njej so zaposleni pričeli z 
delom že 29. oktobra, torej nekaj dni pred slovesno otvoritvijo. Neznani avtor 
časopisnega zapisa o tem dogodku je tudi pripomnil, da je leta 1894 minilo 
točno 40 let od odprtja prve poštne podružnice za Maribor, ki je stala na istem 
mestu kot nova poštna stavba. Leta 1854 je vse delo uspel postoriti en sam zapo-
slen, ob otvoritvi nove poštne stavbe leta 1894 pa je bilo v njej 30 zaposlenih.69

Pred prihajajočimi občinskimi volitvami je župan Nagy znova nagovoril 
prebivalce mesta Maribor na zborovanju volivcev. Župan Nagy je predstavil 
veliko zadolženost občine zaradi finančnih vložkov v gradnje osnovnih šol 
in poštne stavbe. Kljub tem vidnim pridobitvam za mesto so nekateri svetniki 
županu očitali premalo odločnosti v pogajanjih z vladnimi službami, ki so odlo-
čale o širjenju ali nadgradnji svojih uradov in služb v Mariboru. Posledica tega 

68 Marburger Zeitung, letnik XXXIII, št. 75, 20. september 1894, str. 4.
69 Prav tam, str. 5.

Načrt za prizidek k domobranski vojašnici na Taboru (PAM, Mestna občina Maribor 1528–1941, škatla 
124)
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so bili obtičali projekti v občinskem svetu, kot so novo pokopališče, klavnica 
in železniška povezava Maribor–Wies.70 V časopisu Marburger Zeitung so pred 
volitvami novega mariborskega župana nekoliko pobliže predstavili glavnega 
kandidata za župana mesta Maribor – Aleksandra Nagyja. Po pisanju časnika je 
v času Nagyjevega županovanja Maribor postal moderno mesto z novimi šol-
skimi in drugimi javnimi stavbami. V mestu so uredili kanalizacijo ter tlakova-
nje oziroma asfaltiranje ulic. Nagyjeva zasluga, da je mesto ohranilo svoj nemški 
videz, je bila velika.71

Na seji občinskega sveta 5. decembra 1894 so svetniki prejeli poročilo o 
dograditvi nove domobranske vojašnice v Mariboru. Pri tem je novo vojašni-
co obiskala komisija obrambnega ministrstva. Ta je vprašala prisotne občinske 
zastopnike, da bi v Maribor premestili še en bataljon, če bi občina zgradila še 
eno vojašnico na svoje stroške. Občinski svet pa je to vladno pobudo na svoji 
seji tudi potrdil. 

Župan 1895–1897

Četrti županski mandat Aleksandra Nagy se je pričel v začetku leta 1895 s 
ponovno soglasno izvolitvijo za mariborskega župana, dr. Hansa Schmidererja 
pa znova za njegovega namestnika.72 Ta triletni mandat je zaznamovala pred-
vsem izgradnja nove stavbe za sodišče in zapore v Mariboru. Svetniki so na seji 
občinskega sveta dne 25. novembra 1896 potrdili dogovor z ministrstvom za 
pravosodje o izgradnji novega sodnega poslopja in zraven pripadajočih zapo-
rov. V skladu z dogovorom je občina Maribor odstopila brezplačno v last držav-
nemu erarju zemljišče, na katerem bi naj stali novi zapori in stavba sodišča. 
Občina bi morala poskrbeti za pravočasno izgradnjo cest in kanalizacije do 
sodišča. Hkrati je občina od države odkupila za 100.000 goldinarjev dotedanje-
ga sodiščnega poslopja.73

Ob koncu svojega triletnega županskega mandata je župan Aleksander 
Nagy, kakor je bilo v navadi, na zboru volivcev 6. novembra 1897 predstavil 
pretekle dosežke. Poudaril je nujnost pridobivanja novih finančnih sredstev za 
mestno občino Maribor. Le-ta so bila zelo pomembna za nadaljevanje obnovi-
tvenih del na kanalizacijskem omrežju. Hkrati je poudaril potrebo po spodbu-
ditvi gradenj v mestu. V letu 1894 so pričeli z gradnjo prizidkov k domobranski 

70 Prav tam, št. 92, 18. november 1894, str. 4.
71 Marburger Zeitung, št. 103, 26. december 1894, str. 4.
72 Prav tam, letnik XXXIV, št. 1, 3. januar, 1895, str. 5.
73 Prav tam, letnik XXXV, št. 96, 29. november 1896, str. 5.
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vojašnici, ki so bili nato že leta 1895 predani v uporabo.74 Konec leta 1897 je 
bila na novo zgrajena tudi stavba sodišča, v katero so se uslužbenci preselili z 
začetkom leta 1898. Na tem območju Maribora so določili tudi izgradnjo novih 
ulic in cest. Pričela se je gradnja frančiškanskega samostana in nove cerkve. Pri 

74 Prav tam, letnik 36, št. 90, 11. november 1897, str. 1.

Ponudba za dobavo 
betonskih kanali-
zacijskih pokrovov 
(PAM, Mestna občina 
Maribor 1528–1941, 
škatla 124)
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sv. Magdaleni so zgradili nov vrtec in obnovili stavbo prve deške osnovne šole.75

Ob naštevanju gradbenih dosežkov preteklega županskega mandata so 
župan Nagy in ostali govorniki poudarjali nujnost ohranitve povsem nemške-
ga videza/karakterja mesta Maribor. Pri tem so se v časniku Südsteirische Post 
spraševali, zakaj se je ta fraza kar naprej ponavljala. Spraševali so se, če more-
biti govorniki niso bili prepričani v povsem nemški karakter mesta. V časopi-
su Marburger Zeitung so tako celo napovedovali, da se bodo Slovenci udeležili 
volitev in "prijurišali/osvojili" Maribor.76 A je bil strah Aleksandra Nagyja in osta-
lih občinskih svetnikov, ki so se bali slovenskega jurišanja nad Maribor, očitno 
odveč. 

Župan 1898–1900

Nemci so tudi po teh volitvah še naprej imeli primat v mariborskem občinskem 
svetu. Na seji novega občinskega sveta dne 3. januarja 1898 je bil tako za novega 
mariborskega župana z 28 glasovi izbran Aleksander Nagy. Tokrat je bil njegov 
protikandidat dr. Hans Schmiderer, ki pa je dobil zgolj dva svetniška glasova, 
zato se je moral ponovno zadovoljiti z izvolitvijo na mesto podžupana mestne 
občine Maribor.77

Delo v tem triletnem mandatu je bilo zaznamovano s pripravami in pri-
četkom gradnje mariborskega vodovoda. Svetnike pa je tudi zaposlovalo viso-
ko odlikovanje, ki ga je cesar Franc Jožef podelil županu Aleksandru Nagyju. 
Nagy je bil odlikovan z viteškim križem reda Franca Jožefa.78 Odlikovanje mu 
je bilo izročeno 1. marca 1899 od svetnika pri državnem mestnem upravitelju 
"Stadthalter" Kankowskyega.79 Istočasno je občinski svet imenoval Aleksan-
dra Nagyja za častnega občana mestne občine Maribor. Plaketo o podelitvi 
naziva častni meščan je župan Nagy prejel istočasno ob podelitvi viteškega 
križca.80

Župan Nagy je, kakor je bilo v navadi pred koncem županskega mandata, 
nagovoril volivce. Dne 27. Oktobra 1900 je bil v Mariboru zbor volivcev pred 
prihajajočimi občinskimi volitvami, kjer je poudaril, da so v preteklih treh letih 
nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v mestu in položili skupno 
5.117 m novih kanalizacijskih vodov. Začeli so z deli pri izgradnji mariborskega 

75 Marburger Zeitung, letnik 36, št. 90, 11. november 1897, str. 1.
76 Südsteirische Post, letnik XVII, št. 90, 10. november 1897, str. 5
77 Marburger Zeitung, letnik 37, št. 2, 6. januar 1898, str. 4.
78 Prav tam, št. 98, 4. december 1898, str. 4.
79 Südsteirische Post, letnik XIX, št. 17, 1. marec 1899, str. 3.
80 Marburger Zeitung, letnik 38, št. 18, 2. marec 1899, str. 4.
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vodovoda, saj so naredili že prve poskusne vrtine pri "Thesengrunten" oziroma 
na Teznem, kjer je danes Vodovodna ulica in katerih rezultati so bili obetavni. 

Razpis za izvedbo betonskih del pri izgradnji kanalizacije (PAM, Mestna občina Maribor 1528–1941, 
škatla 124)
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Začeli pa so tudi z dolgo pričakovano izgradnjo klavnice.81

Župan 1901–1902

Zadnje leto županovanja Aleksandra Nagyja pomeni njegovo, čeprav večkrat 
preloženo, dokončno slovo od mariborske občinske politike. Dne 18. febru-
arja 1901 je bila konstitutivna seja novo izvoljenega občinskega sveta mestne 
občine Maribor. Soglasno je bil z 29 glasovi vseh svetnikov ponovno za mari-
borskega župana izvoljen Aleksander Nagy. Ta je sprejel izid, a poudaril, da si 
pridržuje pravico tudi predčasno končati mandat, če mu telesne moči ne bodo 
več dopuščale opravljati tega dela in če bo menil, da v občinskem svetu nima 
več podpore za svoje delo. Za podžupana je bil ponovno soglasno izvoljen dr. 
Hans Schmiderer.82 Vprašamo se lahko, čemu zadržki župana Nagyja glede 
nadaljnjega županovanja. Odgovor nam ponuja časopis Arbeiterwille, številka 
124. V tej številki so se po tajni seji občinskega sveta 29. maja 1901 pojavili očit-
ki o razsipnosti občinske uprave pri izvajanju projektov izgradnje klavnice in 
vodovoda. Prva bi se naj podražila za 130 %, druga pa za 100%. K temu so pridali 
tudi očitke o korupciji, položitvi vodovodnih cevi na mestih, kjer sploh ni bilo 
hiš itd. Takoj zatem, ko so te obtožbe prišle na dan, se je župan Nagy odločil za 
odstop. Kljub temu je svoje delo še opravljal do 20. marca 1902, ko se je na seji 
občinskega odločil za nepreklicni odstop z mesta mariborskega župana.83 Kot 
razlog je navedel, da se je že večkrat spogledoval z mislijo na odstop, a je na pri-
govarjanje članov občinskega sveta še zmeraj nadaljeval s svojim delom. Sedaj 
pa je po končanih velikih gradbenih projektih, kot so mestni vodovod in klav-
nica, dokončno nastopil čas za odhod iz občinske politike. Svetniki so odstop 
sprejeli.84 Obtožbam o korupciji je seveda sledila policijska preiskava, ki je našla 
glavnega krivca za nastalo situacijo v mestnem gradbenem inšpektorju Fritzu 
Rezeghu, ki je bil zaradi podkupovanja obsojen na 8 mesecev težke ječe.85 

81 Marburger Zeitung, letnik 39, št. 125, 30. oktober 1900, str. 3, 4; Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr. 
Alojzij Juvan in njegov čas (Maribor, 2013), str. 258, 259 (dalje: Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan 
in njegov čas).

82 Marburger Zeitung, letnik 40, št. 21, 19. februar 1901, str. 3.
83 Arbeiterwille, letnik XII, 30. avgust 1901, št. 198, str. 3; Marburger Zeitung, letnik 40, št. 68, 8. junij 1901, 

str. 5; Marburger Zeitung, letnik 41, št. 34, 20. marec 1902, str. 3.
84 Marburger Zeitung, letnik 41, št. 35, 22. marec 1902, str. 4.
85 Marburger Zeitung, št. 99, 20. avgust 1901, str. 3–5.
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Sodelovanje pri gradnjah stavb

Maribor je na prehodu iz 18. v 19. stoletje pričel izgubljati večino utrdb iz sre-
dnjega veka. Leta 1780 so podrli severozahodni stolp, leta 1797 Dravska vrata, 
1827 Graška vrata, 1828/1829 Koroška vrata, po letu 1809 pa še zahodno 
obzidje ter tri severne stolpe. Mesto je tako tudi na zunaj kazalo svoj prehod iz 
fevdalno-cehovskega sistema v zgodnje kapitalistično ureditev. Če je še sredi 
19. stoletja kazal povsem podeželski značaj, se je z razvojem močne industrije 
v drugi polovici 19. stoletja začel spreminjati. Za obdobje 2. polovice 19. stole-
tja je značilno večanje upravnih služb v Mariboru, ki so pospeševale gradbeno 
dejavnost v samem mestu in njegovi neposredni bližini. Tudi arhitektura se je 
v 19. stoletju spremenila napram tisti iz 18. stoletja ali še starejši. Tako so hiše 
18. stoletja imele preproste zidne ploskve, poudarjene z venčnimi zidci in mal-
tastimi okenskimi okvirji, poživljene s portalno arhitekturo in ornamentiko 
na vratnicah in okenskih mrežah ter okrašene s fasadnimi slikarijami, nišami, 
plastikami in obrtnimi izveski. Z 19. stoletjem je tudi v Maribor prišel duh klasi-
cistične arhitekture oziroma so se v takratne arhitekturne prvine kmalu začeli 
vpletati klasicistična rustika, pilastri, reliefi in štukature. Tudi v obrobnih ulicah 
so hiše z nastopom poznobaročnih in klasicističnih elementov pričele dobivati 
strožje urejeno podobo. Z bolj urejeno rastjo novih mestnih predelov je pola-
goma izginjal tudi podeželski značaj mesta.86 

Sedemdeseta in osemdeseta leta 19. stoletja so bila v mariborski arhitek-
turi zaznamovana s pojavom čistega neorenesančnega sloga. Čeprav so arhi-
tekti želeli posnemati gradnjo italijanskih renesančnih palač, jim to ni povsem 
uspelo, predvsem zaradi ne-izbire kamna kot osnovnega gradbenega materiala. 
S temi zidovi niso delovali tako mogočno kot zidovi italijanskih renesančnih 
palač, čeprav so neorenesančne palače v členitvi sten obdržale osnovne ele-
mente renesančnih stavb. Tudi fasade neorenesančnih stavb, ki so bile modeli-
rane z ometom in štukom, niso učinkovale tako kot mogočni zidovi italijanskih 
renesančnih palač.87 Vrhunec in največji razmah gradbene dejavnosti se je zgo-
dil v zadnjem desetletju 19. stoletja tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru. V Lju-
bljani so namreč hiteli odpravljati posledice potresa, v Mariboru pa je po pisa-
nju Iztoka Premrova za to "kriv" oziroma zaslužen predvsem župan Aleksander 
Nagy, ki je bil po strokovni izobrazbi gradbeni inženir. Seveda pa ne gre prezreti 
tudi vedno močnejšega mariborskega gospodarstva, predvsem obeh mlinov 
Scherbaumovega in Franzovega, trgovine s kmetijskimi proizvodi, Čeligijeve 
in Götzove pivovarne ter sodarstva in izdelave mil.88 Nagy je svoje strokovno 

86 Premrov, "Arhitektura devetnajstega stoletja v Mariboru", str. 347.
87 Prav tam, str. 359.
88 Prav tam, str. 360.
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znanje znal dobro izkoristiti pri svojem županskem delu. Tako se po pisanju 
Jožeta Curka najbogatejše in najplodnejše gradbeno obdobje Maribora ujema 
ravno z županovanjem Aleksandra Nagyja. Med drugimi je projektiral mestno 
sirotišnico na Slovenski ulici, zgrajeno leta 1891, osnovno šolo na Ruški cesti, 
zgrajeno 1892, dekliško šolo na Kidričevem trgu, zgrajeno leta 1894, pehotno 
vojašnico ob tržaški cesti, zgrajeno leta 1900,hkrati pa je sodeloval pri realiza-
ciji mestnega vodovoda.89

Dekliška ljudska šola

Razsežno dvonadstropno šolsko poslopje na vogalu Trga Borisa Kidriča in 
Cafove ulice so zgradili v dveh stavbnih fazah. Prvo fazo za dekliško ljudsko 
šolo so izvedli v letih 1893 in 1894 po načrtih gradbenega inženirja in mari-
borskega župana Aleksandra Nagyja ter pod vodstvom stavbenika Rudolfa 
Kiffmanna. Drugo fazo s telovadnico in podaljškoma na zahodni in južni strani 
za dekliško učiteljišče so dokončali leta 1903 pod vodstvom stavbenika Franza 
Derwuschka. Poslopje je opremljeno s strogo učinkujočima obuličnima fasada-
ma, ki sta v pritličju razčlenjeni z rustiko, v nadstropjih pa s kolosalnimi pilastri 
in profiliranimi okenskimi obrobami. Sedanja podoba je precej spremenjena, 
saj so stavbo temeljito predelali med obnovo leta 1947 po razdejanju zaradi 
bombnih napadov v drugi svetovni vojni in okoli leta 2006, ko so nadzidali tre-
tje nadstropje, predelali dvoriščne fasade in zgradili novo telovadnico. Prvotna 
podoba je dokumentirana na načrtih, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. 
Danes je v stavbi Srednja ekonomska šola Maribor.90

Mestna pehotna vojašnica na Taboru 

Kompleks paviljonsko zasnovane vojašnice je nastal na desnem bregu reke 
Drave, na jugovzhodnem robu Tabora ob križišču nekdanje Tržaške ceste in 
koroške železniške proge, južno od sedanjega bolnišničnega kompleksa med 
Ljubljansko in Titovo cesto na pobudo mariborske občine med letoma 1894 
in 1903 po načrtih inženirja in župana Aleksandra Nagyja ter pod vodstvom 
stavbenika Rudolfa Kiffmanna. Do leta 1895 so na vzhodnem robu ograjenega 
območja vzporedno s tržaško cesto zgradili enonadstropni pravokotni oficirski 
paviljon in dve veliki dvonadstropni simetrično postavljeni stavbi za vojake, ki 

89 Jože Curk, "Urbana in gradbena zgodovina Maribora", v: Maribor skozi stoletja (Maribor, 1991), str. 
541, 542.

90 Prav tam, str. 528, 529
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sta imeli talni ploskvi v obliki črke E. Vsa poslopja so dobila historistično obli-
kovane fasade. Po letu 1991 so vojašniška poslopja podrli in jih nadomestili z 
novimi paviljonskimi stavbami za potrebe psihiatričnega oddelka mariborske 
bolnišnice. Ohranilo se je nekdanje tritraktno živilsko skladišče, ki ima gladko 
fasado, predrto s segmentno sklenjenimi okenskimi odprtinami. Po prenovi 
so na njeno zahodno fasado vzidali spominsko ploščo v spomin na prve žrtve 
vojne za samostojno slovensko državo leta 1991.91 

Mestna sirotišnica

Po načrtih Aleksandra Nagyja je bila zgrajena mestna ubožna hiša-ubožnica v 
Mariboru. Gre za dolgo dvonadstropno podkleteno pravokotno stavbo v str-
njenem nizu na severni strani Slovenske ulice (Slovenska ulica 40), ki je ob 
severozahodnem vogalu srednjeveškega mesta nastala v letih 1890 in 1891. V 
njej so uredili prostore za mestno sirotišnico oziroma ubožnico, ki se je preselila 
iz nekdanjega meščanskega špitala ob Slomškovem trgu, porušenega leta 1891 
zaradi gradnje nove poštne palače. Strogo učinkujoča reprezentativna neore-
nesančna simetrična fasada je bogato razčlenjena z rustiko, šivanimi vogali, 
delnimi zidci in okenskimi obrobami ter ob straneh in v osrednji osi poudarje-
na s plitkimi rizaliti. Danes so v stavbi sedeži nekaterih služb mestne uprave.92

Deška ljudska šola v Magdalenskem predmestju

Na desnem bregu reke Drave na Taboru v bližini križišča Ruše ceste in Gorke-
ga ulice so v zadnjem desetletju 19. stoletja pod vodstvo stavbenika Rudolfa 
Kiffmanna zgradili monumentalno učinkujoče pravokotno šolsko poslopje 
z izzidkom na začelni strani. Načrte za stavbo je leta 1892 izdelal mariborski 
župan Aleksander Nagy. Enonadstropno poslopje je imelo bogato razčlenjeno 
simetrično trinajstosno neorenesančno glavno fasado, ki je bila v osrednjem 
delu poudarjena s plitvim rizalitom. Leta 1905 so stavbi po načrtih Rudolfa 
Kiffmanna nadzidali drugo nadstropje in jo nad vhodnim rizalitom poudarili s 
prisekano piramidalno streho. Med bombnimi napadi v drugi svetovni vojni je 
bilo šolsko poslopje razdejano. Po vojni so ostanke odstranili in v bližini zgradi-
li novo šolo, sedaj poimenovano po Maksu Durjavi. Staro telovadnico na začel-
ni strani šole so leta 1951 obnovili in je ohranjena še danes.93

91 Prav tam, str. 534, 535.
92 Igor Sapač, Franci Lazarini, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem (Ljubljana, 2015), str. 517.
93 Prav tam, str. 528.



897

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Narodnostno področje

Na narodnostnem področju je pri Aleksandru Nagyju potrebno zapisati, da je 
bil politično vseskozi trdno na nemški strani. V času njegovega županovanja 
so mariborski občinski svetniki večkrat sprejeli oziroma podprli resolucije, s 
katerimi so nasprotovali večji vlogi slovenskega jezika v javnosti. Dne 30. marca 
1882 so svetniki sprejeli resolucijo, v kateri so soglasno zavrnili slovenizacijo 
srednjih šol na spodnjem Štajerskem in učiteljišča v Mariboru in nasprotovali 
ustanovitvi višjega deželnega sodišča v Ljubljani.94 Nato je 17. decembra 1886 
župan Nagy protestiral z javnim pismom v časopisu Südsteirische Post glede slo-
venizacije Maribora, ki jo je izvajal lavantinski škofijski ordinariat in župnijska 
pisarna v Mariboru. Izrazil je svoje nestrinjanje z obrazci matičnih listov, ki so 
bili pisani samo v slovenskem jeziku in proti slovenizaciji imen in priimkov. 95 
Na seji občinskega sveta 27. decembra 1888 je občinski svet soglasno sprejel 
resolucijo, v kateri so nasprotovali uvedbi slovenskih vzporednic v maribor-
ski in spodnještajerskih gimnazijah s strani ministrstva za šolstvo. Po mnenju 
svetnikov niso oni kot zastopniki mariborskih občanov od njih dobili nobe-
ne pobude glede uvedbe slovenskih razredov. Po njihovem mnenju je ta ukrep 
zaostril odnose v mestu in škodoval narodnemu miru v Mariboru in na gimna-
ziji sami.96

Podobno so se mariborski občinski svetniki odzvali na seji občinskega 
sveta 20. februarja 1890, ko je občinski svet sprejel resolucijo, v kateri je poz-
dravil dosežen sporazum med Nemci in Čehi na Češkem glede zastopanosti 
Nemcev v češkem deželnem zboru. Hkrati pa so svetniki v resoluciji pouda-
rili, da je to notranja zadeva Češke in se te pravice in pridobitve Nemcev na 
Češkem nikakor ne morejo prenašati na ostale manjšine v ostalih deželah tudi 
na Slovence na Štajerskem ne.97 Na seji občinskega sveta 22. februarja 1893 je 
občinski svet sprejel sklep, s katerim je nasprotoval zahtevi Ciril-Metodovega 
društva iz Ljubljane po odprtju slovenskega vrtca v samostanu šolski sester v 
Mariboru. Med razlogi, ki so jih našteli svetniki, so bili, da je mariborska občina 
postavila veliko šolski stavb in vrtcev, da je vrtcev dovolj, da Mariborčani in tudi 
okoličani vozijo svoje otroke v mariborske vrtce zato, da se učijo nemško in 
da zato taisti prebivalci nočejo slovenskega vrtca, saj bi tako povzročili naci-
onalne napetosti in narodno sovraštvo v mirnem Mariboru in vzgajali bodoče 
slovenske fanatike.98 To stališče je mariborski občinski svet ponovno sprejel na 

94 Marburger Zeitung, št. 40, 2. april 1882, str. 2.
95 Südsteirische Post, št. 101, 18. december 1886, str. 4.
96 Marburger Zeitung, št. 156, 30. december 1888, str. 3, 4.
97 Marburger Zeitung, letnik XXIX, št. 16., 23. februar 1890, str. 3.
98 Prav tam, letnik XXXII, št. 17, 26. februar 1893, str. 3.
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seji 5. novembra 1894, s katerim je zopet ostro protestiral proti odprtju sloven-
skega vrtca v samostanu šolskih sester v Mariboru. Vrtec je odprla slovenska 
Ciril-Metodova družba.99 Na isti seji so mariborski občinski svetniki tudi pod-
prli resolucijo mestne občine Gradec/Graz o nasprotovanju odprtja slovenske 
nižje gimnazije v Celju. Resolucijo so v Mariboru podprli še mariborski Nemci 
na zborovanju volivcev dne 17. julija 1895.100

* * *

Aleksander Nagy se je po odstopu z županskega mesta 20. marca 1902 uma-
knil iz občinske politike ter do svoje smrti 9. julija 1909 živel v Mariboru. Na 
žalni seji naslednji dan je župan dr. Hans Schmiderer predstavil delo pokojne-
ga župana Nagyja. V govoru je poudaril, da je Nagy vedno želel Maribor pov-
zdigniti iz povprečja. V času njegovega županovanja in po njegovi zaslugi se je 
Maribor iz majhnega podeželskega mesta razvil v pravo moderno mesto. Zaradi 
njegovih zaslug ga je cesar Franc Jožef odlikoval z redom Franca Jožefa, občin-
ski svet občine Maribor pa ga je imenoval za častnega meščana mesta Maribo-
ra.101 Hkrati je veliko pripomogel k temu, da je mesto na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje ohranilo svoj nemški videz.102 Pokopali so ga na starem mariborskem 
pokopališču, kjer danes stoji stadion Ljudski vrt. Ko je Mestna občina Maribor 
leta 1940 to pokopališče dokončno zaprla, je organizirala njegovo ekshuma-
cijo (tako kot tudi ekshumacijo drugih zaslužnih mož, ki jih niso ekshumirali 
svojci) in pokop njegovih telesnih ostankov v novi skupni grobnici zaslužnih 
mož v arkadah frančiškanskega pokopališča na Pobrežju.103

99 Prav tam, št. 89, 8. november 1894, str. 4; Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Mestna občina Maribor 
1528–1941, Sejni zapisniki občinskega sveta 1892–1894, Stadtgemeinde Marburg, 5. November 
1894, Sitzungsporotokoll.

100 Marburger Zeitung, letnik XXXIV, št. 57, 18. julij 1895, str 1, 2; Prav tam, št. 58, 21. julij 1895, str. 5.
101 Prav tam, letnik XLVIII, št. 82, 10. julij 1909, str. 4.
102 Prav tam, letnik XXXIII, št. 103, 26. december 1894, str. 4.
103 Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas, str. 258, 259.
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Vinko Skitek

ALEKSANDER NAGY – MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF MARIBOR 
AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY

SUMMARY

After studying in Graz and Vienna, Alexander Nagy worked as an engineer in the 
Verona Fortress, and then until 1881 he worked in the construction of railways 
in Carinthia, Tyrol, Hungary, and Turkey. In 1882, as a member of the Carinthi-
an suburbian political party the Kärntner Vorstadtpartei, he was elected to the 
municipal council. In the same year, he became a supervisor of the constructi-
on of a new hospital in Maribor (in the Magdalena suburb). Thanks to Nagy, the 
new hospital received a modern warm water central heating system. In 1885 he 
protested against the renovation of the Maribor cathedral without constructi-
on plans. In the same year, he was re-elected to the municipal council, and on 
January 2, 1866 he was elected mayor of Maribor. In the same year, he became 
a member of the committee for the construction of the Maribor–Wies railway 
line, and took part in the promotion of the Maribor–Lenart–Ljutomer railway 
line. In 1887 he became a member of the construction committee, which over-
saw the construction and renovation of the belfry of the Maribor Cathedral. 
Because of his accomplished work for Maribor, in 1888, one of the streets was 
named after him. In 1888 he succeeded in the acquisition of the building of the 
parish, which became property of the municipality. In return, the municipality 
handed over the building of the diocese mansion, which until then had been 
used by the army as a warehouse. In return, the municipality built a new ware-
house building on the right bank of the Drava River. The building of the old 
parish was demolished and so a big square around the cathedral was created. 
In 1894, a beautiful new postal building was built on it. In 1900, at his initiati-
ve, began the construction of a public water supply system in Maribor. Despite 
having been reelected as mayor in 1901, Alexander Nagy decided to resign at 
the beginning of 1902. Nagy was a true modernizer of the city's exterior image. 
Numerous regulation of roads, squares and avenues, the construction of sewe-
rage, water supply, slaughterhouses, buildings of the city savings bank, military 
facilities, and schools were carried out during his term. His nationality stance 
was distinctly German. Already as municipal councillor, he supported the reso-
lution on the opposition to the opening of Slovenian schools in Lower Styria in 
1882. In 1886, he protested to the Lavantine bishop due to the "Slovenification" 
of Maribor through bilingual forms of birth and other certificates and the "Slo-
venification" of German given names and surnames. He opposed the opening 
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of the Slovenian kindergarten at the Convent school in Maribor in 1893. For 
his accomplished work, Emperor Franz Joseph appointed him Knight of the 
Order of Franz Joseph, while the municipal council of Maribor appointed him 
honorary citizen of Maribor. Alexander Nagy not only transformed the city of 
Maribor into a modern city with new school and other public buildings, a wor-
king sewer system, stone-paved and paved streets, but also greatly contributed 
to the city retaining its German appearance.
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UDK 929Schmiderer J.:352.075.51(497.4Maribor)"1902/1919"
             94(497.4Maribor)"190/191"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; 
saj vendar pri vseh koncih in krajih 

sili v Mariboru slovenski značaj 
na dan!"1:

Johann Schmiderer 
– zadnji mariborski župan 

avstrijske dobe 

Gregor Jenuš
Dr., arhivist, znanstveni sodelavec 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije
Sektor za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov 

Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana 
e-pošta: gregor.jenus@gov.si 

Sinopsis: 
Avtor se v prispevku posveča županovanju Johanna Schmidererja, ki se je v 
zgodovino mesta Maribor zapisal kot zadnji župan avstrijske dobe. Schmiderer 
se je na vrh mariborskega občinskega sveta zavihtel leta 1902 in ga je vodil v 
enem najbolj ključnih obdobjih njegove zgodovine. Njegovo županovanje 
je bilo zaznamovano tako z naglim gospodarskim razvojem, elektrifikacijo, 
kot tudi z nacionalnimi boji med slovenskim in nemškim prebivalstvom. 
Največji pečat v obdobju njegovega županovanja pa je pustila velika vojna in 
deklaracijsko gibanje, ki je "rodilo" novo jugoslovansko državo. Schmiderer 
je Maribor vodil vse do januarja 1919, ko je bil prisiljen ne le zapustiti mesto 
župana, ampak Maribor predati novim, slovenskim oblastnikom. 

Ključne besede:
Johann Schmiderer, Maribor, nacionalni boji, Nemci, Slovenci, Majniška 
deklaracija, Rudolf Maister, prevratno obdobje

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 901–928,, 101 cit., 4  slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Maribor je v začetku 20. stoletja doživljal razgibano zgodovino. Po eni strani je 
mestno življenje zaznamoval razcvet v elektrifikaciji, ureditvi občinskih komu-
nalnih podjetji in izgradnji novega dravskega mostu, hkrati pa je ga pestila 
"srdita" borba med Nemci in Slovenci za prevlado v mestu in s tem povezan 
konflikt med nemško in slovensko identiteto.1

V tem ključnem ali kar prevratnem obdobju mestne zgodovine je vodenje 
mestne občinske uprave ležalo v rokah Johanna Schmidererja, ki se je v anale 
mestne zgodovine zapisal kot zadnji župan avstrijske dobe. V Mariboru roje-
ni politik se je na vrh mariborskega občinskega sveta zavihtel leta 1902 in ga 
je vodil v enem najbolj ključnih obdobjih njegove zgodovine vse do januarja 
1919, ko je bil prisiljen ne le zapustiti mesto župana, amapak Maribor predati 
novim, slovenskim oblastnikom.2 

Pred izvolitvijo na mesto župana se je Schmiderer kalil v senci Aleksandra 
Nagyja. Nagy je mesto mariborskega župana zasedel leta 1885, na mesto pod-
župana pa je bil imenovan Schmiderer. Kot ugotavlja Nataša Podgoršek, je bila 
naveza Nagy-Schmiderer zelo uspešna. V šestnajstih letih njunega sodelovanja 
(vse do leta 1901/1902) je Maribor postal moderno mesto z betonskimi kanali, 
asfaltiranimi pločniki.3 

Ob modernizaciji mesta je v tem obdobju zaslediti tudi zaostrovanje odno-
sov med Nemci in Slovenci ter krepitev narodne diferenciacije. Gabriel Majcen 
je leta 1926 obdobje druge polovice 19. stoletja opisal dokaj črnogledo. Menil je, 
da so Nemci do začetka šestdesetih let 19. stoletja še sobivali s Slovenci, čeprav 
ob predpostavki, da so bili le ti v političnem, pravnem in gospodarskem smislu 
zapostavljeni, a da so jim priznavali "prostor pod soncem". V kasnejši dobi pa 
je prihajalo do vse večjih pritiskov, "… za mariborske Slovence so se začeli hudi 
časi."4 Do izrazite radikalizacije v odnosu med Nemci in Slovenci na Štajerskem 
(še posebej v mestih Maribor, Celje, Ptuj) je prišlo na izteku osemdesetih in v 
začetku devetdesetih let 19. stoletja. Kot ugotavlja Francis Carsten, je vzrok 
zanjo moč iskati v krepitvi nemškega nacionalizma v avstrijski polovici monar-
hije, ki pa je izviral iz domnevne nemške podrejenosti in državnega popuščanja 
nenemškim narodom. Avstrijski Nemci so se zaradi krepitve nacionalnih idej 
slovanskih narodov po marčni revoluciji 1848 v monarhiji počutili kot podrejen 
narod, zato so želeli, da bi se ukinili vsi privilegiji nenemških narodov. Septem-
bra 1882 je bil objavljen tako imenovani Linški program (Linzer Programm), ki 

1 "Mariborski župan", Slovenski gospodar, 26. junij 1902, št. 26, 4.
2 Nataša Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", Studia Historica Slovenica 6 (2006), št. 

2–3: 368–369 (dalje: Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918").
3 Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", 368–369. 
4 Gabriel Majcen, Kratka zgodovina Maribora (Maribor, 1926), 91 (dalje: Majcen, Kratka zgodovina 

Maribora); Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", 370. 
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ga je sooblikoval Georg Ritter von Schönerer. Zraven radikalnih antisemitskih 
zahtev po omejevanju pravic in vpliva prebivalcev judovskega rodu je politični 
program zahteval tudi okrepitev nemškega značaja države. Tako je predvideval, 
da bi moral nemški jezik postati edini uradni jezik avstrijske javne uprave, voj-
ske in političnega življenja.5 Von Schönerer je zagovarjal tezo, da je edina rešitev 
nemškega nacionalnega vprašanja ležala v združitvi vseh Nemcev v monarhiji. 

5 Francis Carsten, Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler (München, 1978) (dalje: Carsten, 
Faschismus in Österreich), 9–11, 13.

Johann Schmiderer 
(PAM, Zbirka razgled-
nic in slik) 
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Slednje bi bilo izvedeno z združitvijo z nemškim rajhom in nacionalnim samo-
ljubjem ter rasnim antisemitizmom. "Ne liberalizem, ne klerikalizem, temveč 
nacionalizem", so bile ideje von Schönererja.6 

V mariborskem okraju se je leta 1897 tudi mariborsko okrajno glavarstvo 
izreklo proti popuščanju slovenskemu prebivalstvu, da bi se uvedla upora-
ba uradnih listov v slovenskem jeziku.7 Povod k takšni reakciji mariborskega 
okrajnega glavarstva je bila "vladna kriza", ki jo je povzročil tedanji avstrijski 
ministrski predsednik grof Felix Kasimir von Badeni. Njegovo ravnanje v parla-
mentu sicer ni imelo neposredne povezave z Nemci na Spodnjem Štajerskem, 
a so se Nemci, ne le na Štajerskem, ampak v celotni monarhiji, počutili ogro-
žene s strani nenemških narodov. Badeni je "vladno krizo" povzročil, ko je 5. 
aprila 1897 v avstrijskem parlamentu predložil uredbo, ki je zahtevala uvedbo 
dvojezičnega uradovanja javne uprave v čeških deželah, in da bi pri zaposlova-
nju uradnikov na Češkem in Moravskem morali preveriti, ali imajo kandidati 
za delovna mesta ustrezno aktivno znanje tako nemškega kot češkega jezika. 
Zaradi tega je, spodbujeno s strani von Schönererja, prišlo do številnih pritožb 
Nemcev iz Češke, saj so zaradi neznanja češkega jezika menili, da bodo izgubili 
svoja delovna mesta. Na Dunaju, v Pragi in v Gradcu je prišlo do množičnih pro-
testov, ki so povzročili, da je Badeni 28. novembra 1897 odstopil.8 

Politična kriza je vrhunec dosegla 20. maja 1899, ko je zveza nemških naci-
onalističnih strank predstavila Binkoštni program, ki je predvideval reorgani-
zacijo monarhije in zmanjšanje vpliva nenemških narodov v njej. Čeprav je 
program v veliki meri predvideval povečanje pravic Nemcev na Spodnjem Šta-
jerskem, so bili Nemci nad njim skrajno razočarani. V Binkoštnem programu so 
namreč glede Štajerske postavili nekaj posebnosti, ki so jim mariborski Nemci 
nasprotovali. Tako je bilo izrecno navedeno, da bi nemščina morala dobiti na 
Spodnjem Štajerskem status izključnega jezika notranje uprave in sodstva, 
medtem ko ta navedba denimo za Gornjo in Srednjo Štajersko ni veljala. Iz tega 
lahko sklepamo, da je Spodnja Štajerska dejansko bila narodnostno mešano 
območje. Nemci na Gornjem in Srednjem Štajerskem namreč takšnega določila 
niso potrebovali, ker ni bilo strahu, da bi kateri od nenemških narodov zahteval 
priznanje jezikovnih pravic. Spodnještajerski Nemci tako na noben način niso 

6 Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije (Maribor, 1989), 194 (dalje: Baš, Prispevki 
k zgodovini severovzhodne Slovenije). Glej tudi: Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: politična orientacija 
Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) (Celje, 1997), 126–131 (dalje: Cvirn, Trdnjavski triko-
tnik). 

7 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna 
doba, Vračilo uradnih listov v slovenskem jeziku, 35pr/1897.

8 Bernhard Sutter, Die Badenischen Sprachverordnungen von 1897. Ihre Genesis und ihre Auswirkungen 
vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer (Gradec, 1960), 45 (dalje: Sutter, Die 
Badenischen Sprachverordnungen von 1897).
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hoteli pristati, da bi pod posebnimi pogoji, kadar je bilo večinsko prebivalstvo 
nenemške narodnosti, lahko bila v uporabi tudi na primer slovenščina.9 V Leta 
1901 so denimo tudi v časniku Slovenski gospodar opozarjali, da naj bi bili Slo-
venci na Spodnjem Štajerskem ponosni na svoj jezik, in zahtevali, da bi uradniki 
z njimi govorili slovensko. Prav tako pa so opozarjali, da so bili Slovenci sami 
krivi, da se je slovenščina zaničevala, če je sami niso hoteli govoriti. "Sloven-
ski jezik zaničuje, kdor v uradih noče slovenski govoriti. V uradih po sloven-
ski zemlji morajo uradniki slovenski znati, sicer niso sposobni na Slovenskem 
delovati. Četudi znaš nemški, zahtevaj, da uradniki, katere ti plačuješ, govore s 
teboj slovenski."10 

Spomladi leta 1901 je mariborska občina zašla v politično krizo, saj se je 
mesto ukvarjalo s korupcijskimi aferami, v katero naj bi se zapletel tako župan 
Nagy kot tudi mestni stavbeni nadzornik Rezegh. Slednji naj bi po poročanju 
časnika Slovenski gospodar za svoje delo in posredovanje pri gradnji stavb pre-
jemal visoke podkupnine in bil zaradi tega konec avgusta 1901 obsojen na 
osem mesecev zapora.11 V isti sapi se je ugotovilo, da naj bi se Maribor v letu 
1901 zadolževal. Občinski primanjkljaj naj bi tako znašal več kot 50 tisoč kron. 
Tukaj je kritika letela tudi na Schmidererja, ki je bil načelnik okrajnega zastopa, 
saj da naj pri svojem delovanju ne bi bil dovolj preudaren.12 Pritiski na navezo 
Nagy-Schmiderer so se tako v letu 1901 stopnjevali. Očitali so mu tudi, da naj bi 
pri izgradnji mestnega vodovoda prihajalo do številnih nepravilnosti, podku-
povanj itd. Slednje je naposled povzročilo, da je Nagy odstopil.13 

Čeprav se Nagyjev odstop zdi uspeh za mariborske Slovence, pa so sloven-
ski časniki na Spodnjem Štajerskem ugotavljali, da je med Nemci prihajalo do 
sprejetja konsenza, ki je predvideval njihovo medsebojno sodelovanje, saj je 
le slednje lahko prineslo želeno politično stabilnost proti vse glasnejšim zah-
tevam Slovencev po upoštevanju njihovih narodnih zahtev v šolstvu, kulturi, 
uradih in v sodstvu. Kot so resignirano ugotavljali v časniku Slovenski gospodar, 
so se "… posebno v mariborskem, ptujskem in ljutomerskem glavarstvu razmere 

9 Majcen, Kratka zgodovina Maribora, 91; Cvirn, Trdnjavski trikotnik:, str. 236; Rozman Franc, "Politično 
življenje Nemcev v Mariboru", v: Od Maribora do Trsta, 1850–1914. Zbornik referatov, ur. Darko Friš 
(Maribor, 1998), 53 (dalje: Rozman, "Politično življenje Nemcev v Mariboru"); Gerhald Stourzh, Vom 
Reich zur Republik. Studium zum Öterreichbewusstsein im 20. Jahrhundert (Dunaj, 1990), 25–30 
(dalje: Stourzh, Vom Reich zur Republik); Matjaž Klemenčič, "Im Lichte der sprachlichen Statistik: 
Slowenisch- und Deutschsprachige in der Süd- und Untersteiermark 1830–1991", v: Slowenische 
Steiermark. Verdränkte Minderheit in Österreichs Südosten, ur. Christian Stenner (Dunaj, 1997), str. 
71–83 (dalje: Klemenčič, "Im Lichte der sprachlichen Statistik").

10 "Spoštujmo slovenski jezik!", Slovenski gospodar, 11. Junij 1901, št. 28, 1.
11 "Mestni stavbeni nadzornik v Mariboru se je ujel", Slovenski gospodar, 22. avgust 1901, št. 34, 5.
12 "Mariborski okrajni zastop", Slovenski gospodar, 16. januar 1902, št. 3, 2. 
13 Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750 – 1918", 372.
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znatno spremenile, in sicer za nas na slabše!"14

V mnogih občinah vladajo naši narodni nasprotniki. Slovenci, pomislite, na slov-
enski zemlji se oblastveno šopirijo naši narodni nasprotniki! /…/ Stopite skupaj, 
slovenski možje, in pri prihodnjih volitvah izbrišite ta madež iz vaše občinske 
zgodovine! Slovenec mora biti na lastni zemlji svoj gospodar!15 

V časniku Slovenski gospodar so zato menili, da je bilo zelo pomembno, da 
"… so občine v rokah zavednih katoliških mož".16 Politiki, ki so vodili občino, bi 
morali po mnenju časnika Slovenski gospodar biti možje, "...// ki bi s krščanskim 
vzgledom oživljali celo občino in ves občane vzpodbujali k vzglednemu delo-
vanju, kakor v verskem, tako tudi v narodnostnem in gospodarskem smislu."17 
Od tega, kdo je vodil občino, torej ali je bil župan slovenskega ali nemškega 
rodu, naj ne bi bilo odvisno le, ali je imela občina slovenski ali nemški pečat, 
ampak "… od tega, v katerih rokah je občina, so odvisne še tudi druge imenitne 
in važne reči. Občinski zastop oskrbuje občinsko premoženje."18 Od izida lokal-
nih volitev (volitev v mestih in trgih) je dejansko bil odvisen tudi izid volitev v 
mestno in vaško kurijo deželnih zborov, saj so lokalne oblasti imele zelo velik 
vpliv na njihove volivce. 19

Aleksandra Nagyja je na mestu mariborskega župana nasledil Johann 
Schmiderer. Za mariborskega župana je zaprisegel 24. junija 1902.20 V časni-
ku Marburger Zeitung so zapisali, da so se slavnosti imenovanja udeležili prav 
vsi člani mestnega zastopa, tudi tisti, ki so bili na zasluženem dopustu. Soča-
sno z županom je svoj mandat pričel tudi podžupan, ki pa ga je mestni svet v 
novi sestavi moral šele potrditi. Kandidat za podžupana je bil Karl Pfimer, ki 
je bil izvoljen enoglasno. Slednje naj bi bilo simbolno dejanje, ki je kazalo na 

14 "Občinske volitve", Slovenski gospodar, 11. april 1901, št. 15, str. 1.
15 "Slovenci, na dan!", Slovenski gospodar, 25. julij 1901, št. 30, str. 1.
16 "Občinske volitve", Slovenski gospodar, 11. april 1901, št. 15, str. 1–2.
17 "Slovenci, občinske volitve so imenitne!", Slovenski gospodar, 18. april 1901, št. 16, str. 1.
18 Prav tam, 1.
19 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918 (Ljubljana, 1965), 231–232 (dalje: (dalje: Melik, Volitve 

na Slovenskem); Vasilij Melik, "Die Wahlerfolge der Deutschen, Italiener und Slovenen in Laibach, 
Triest, Marburg an der Drau und anderen krainischen und untersteirischen Städten in den Jahren 
1848–1927", v: Andreas Moritsch (ur.), Alpen-Adria-Stadte im nationalen Differenzierungsprozeß 
(Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1997), 94–95 (dalje: Melik, "Die Wahlerfolge der Deutschen, Italiener 
und Slovenen in Laibach, Triest, Marburg an der Drau und anderen krainischen und untersteirischen 
Städten in den Jahren 1848–1927"); Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918 (Maribor, 2002), 655–663 
(dalje: Melik, Slovenci 1848–1918).

20 "Mariborski župan", Slovenski gospodar, 26. junij 1902, št. 26, 4; "Die Angelobung des Bürgermeisters 
und ide Wahl des Wizebürgermeisters", Marburger Zeitung, 24. junij 1902, št. 75, 4. 
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slogo med nemškimi strankami v Mariboru.21 V svojem nastopnem govoru 24. 
6. 1902 pred glavarjem grofom Henrikom Attemsom se je Schmiderer izrekel, 
da bo "... varoval nemški značaj Maribora".22 S tem ko je postal župan mesta 
Maribor, pa je v svojih rokah združil dve ključni in najpomembnejši politični 
funkciji v mestu ob Dravi ter tako postal eden najizrazitejših mestnih politikov 
začetka 20. stoletja.

Schmidererjeva izvolitev je naletela na neodobravanje med Slovenci. V 
časniku Slovenski gospodar so se tako obregnili ob Schmidererjevo izjavo o 
nemškem značaju mesta in menili, da "… kako varovati, česar ni, saj vendar pri 
vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan!"23

Čeprav so navedbe časnika Slovenski gospodar iz vidika boja za slovensko 
narodno priznanje razumljiva, pa je potrebno reči, da je dejansko stanje bilo 

21 "Die Angelobung des Bürgermeisters und ide Wahl des Wizebürgermeisters", Marburger Zeitung, 24. 
junij 1902, št. 75, 4. 

22 "Mariborski župan", Slovenski gospodar, 26. junij 1902, št. 26, 4.
23 "Mariborski župan", Slovenski gospodar, 26. junij 1902, št. 26, 4.

Glavni trg v Mariboru (PAM, Zbirka razglednic in slik) 
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drugačno Maribor je leta 1902 bil z vidika lastnikov kapitala, političnega vod-
stva, uradništva in pogovornega jezika, kakor tudi prevladujoče kulture, nem-
ško mesto.24 Pod Schmidererjevim vodstvom se je Mariborski nemški občinski 
svet večkrat izrekel za to, "… da bi se zavaroval nemški značaj mest na Spodnjem 
Štajerskem".25 Schmiderer sicer ni spadal med tako imenovane "Velikonemce", 
je pa kot župan na čelu mesta in okrajnega zastopstva Maribora podpiral proti-
slovensko politiko in jo brezobzirno izvajal. Prav v letih njegovega županovanja 
je protislovenska politika postajala močnejša in konstanta mestnega občinske-
ga zastopa in občinske uprave.26 

Leta 1907 se je mariborska mestna občina izrekla, da bi bilo mogoče nem-
ške interese na Spodnjem Štajerskem zaščititi le, če slovenskim krogom ne bi 
dali možnosti za povzročanje notranjega razdora in pridobivanje političnega 
vpliva. Tako bi bilo postopno slovenizacijo uprav mogoče preprečiti le tako, "… 
da bi se pri imenovanju uradnikov in učiteljev vseh vrst s strani oblasti upošte-
valo le nemške kandidate, da ne bi prišlo do izbrisa nemškega značaja naselij."27 

Mestno zastopstvo pra-nemškega mesta Maribor z vso odločnostjo izjavlja, da 
bo z vsemi sredstvi zagovarjalo in branilo to stališče. Vsakemu poskusu imeno-
vanja nenemških uradnikov ali učiteljev, vzpostavitve nenemških izobraževalnih 
ustanov se bo zoperstavilo in zato prosi vse nemške poslance in ministre, da nas 
s svojim vplivom podprete.28 

Očitno je bilo, da je nemški konsenz o sodelovanju v boju proti slovenskim 
narodnim zahtevam iz začetka 20. stoletja še vedno veljal. Schmiderer je sep-
tembra 1908 prejel prošnjo svojega ptujskega kolega za pomoč pri zagotavlja-
nju javnega reda in miru ob demonstracijah na Ptuju. Člani Društva sv. Cirila in 
Metoda so namreč avgusta 1908 na ptujskem glavarstvu prijavili shod in zbo-
rovanje v Narodnem domu. Napovedali so ga za 13. september 1908. Slednje 
je od njih zahteval tedaj veljavni zakon o društvih. Vloga je nato bila odsto-

24 Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od 
konca 19. stoletja in v prevratni dobi (Maribor, 2013), 30 (dalje: Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski).

25 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zaprošena asistenca 
mariborskih policijskih enot na Ptuju, 8. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina 
Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zahvala za odobritev asistence mariborskih poli-
cijskih enot, 11. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 
1 – Predprevratna doba, Zahvala za asistenco mariborskih policijskih enot, 15. september 1908, 
155pr/1908, 1.

26 Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", 372–373.
27 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Sklep občinskega sveta o 

odločnem zastopanju nemških interesov, 14. avgust 1907, 160pr/1907, 1.
28 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Sklep občinskega sveta o 

odločnem zastopanju nemških interesov, 14. avgust 1907, 160pr/1907, 1–2.
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pljena mestni občino, ki je v začetku septembra 1908 na župana Schmidererja 
naslovila prošnjo po posredovanju mariborskih policijskih enot, saj so ptujski 
Nemci pričakovali, da bi zaradi nacionalnega naboja lahko prišlo do konfliktov 
z lokalnimi Nemci.29 

Za isti dan je namreč advokat August Plachki v imenu ptujskih Nemcev pri-
javil splošno ljudsko zborovanje v mestnem parku. Veliki nemški ljudski shod 
naj bi vseboval tudi predavanje urednika časnika Štajerc Karla Linharta o polo-
žaju nemštva na Spodnjem Štajerskem. Ptujski župan Ornig je Linharta posku-
šal prepričati, da bi Nemci svoje zborovanje prestavili, a se to ni zgodilo, zato je 
nemška stranka dobila dovoljenje za svoje zborovanje, pod pogojem, da ga ima 
v društveni hiši. Zborovanja na prostem namreč niso dovolili iz strahu, da ne bi 
prišlo do spopada med nemškimi in slovenskimi obiskovalci obeh prireditev.30

Mestna občina Maribor je na prošnjo ptujskega župana poslala svoje poli-
cijske enote, ki so sodelovale pri zagotavljanju javnega reda in miru.31 Do prvih 
nemirov je prišlo že v dopoldanskem času, ko so se s ptujske železniške postaje 
napotili slovenski predstavniki v Narodni dom, Nemci pa na svoje zborovanje v 
Nemško hišo. Že na postaji je bilo zaradi nošenja slovenske trobojnice, ki je bila 
prepovedana, aretiranih deset Slovencev. Na reakcije Nemcev, ki so pljuvali in 
kamenjali Slovence ter jih žalili, pa nemški orožniki naj ne bi reagirali. Nemci 
so se lotili tudi razbijanja šip in lokalov ptujskih Slovencev. Tako naj bi ob pri-
sotnosti ptujskih in mariborskih orožnikov med Nemci in Slovenci prišlo do 
fizičnega obračunavanja. Nemški orožniki, ki so jim očitali, da so se postavili 
na nemško stran, pa naj ne bi posredovali. V popoldanskem času po končanih 
zborovanjih, ko je bilo na kolodvoru zbranih okoli 400 Slovencev in še enkrat 
toliko Nemcev, je prišlo do vsesplošnega pretepa, ki se je nadaljeval še v vago-
nih, tako da se je moral vlak ustaviti.32 

29 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zaprošena asistenca 
mariborskih policijskih enot na Ptuju, 8. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina 
Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zahvala za odobritev asistence mariborskih poli-
cijskih enot, 11. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 
1 – Predprevratna doba, Zahvala za asistenco mariborskih policijskih enot, 15. september 1908, 
155pr/1908, 1; Ljubica Šuligoj, "Iz zgodovine narodnostnega boja na ptujskem območju med obema 
vojnama", Tednik, št. 36 (1988): 5 (dalje: Šuligoj, “Iz zgodovine narodnostnega boja na ptujskem 
območju med obema vojnama”). 

30 Katja Zupanič, Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908 (Ptuj, 2008) (dalje: Zupanič, 
Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908), 18.

31 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zaprošena asistenca 
mariborskih policijskih enot na Ptuju, 8. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina 
Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Zahvala za odobritev asistence mariborskih poli-
cijskih enot, 11. september 1908, 155pr/1908, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 
1 – Predprevratna doba, Zahvala za asistenco mariborskih policijskih enot, 15. september 1908, 
155pr/1908, 1.

32 Šuligoj, "Iz zgodovine narodnostnega boja na ptujskem območju med obema vojnama", 5; Zupanič, 
Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908, 18–19.
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Nepričakovano so se nato demonstracije razširile tudi v Celje, Maribor in 
celo v Ljubljano, zaradi česar je med Nemškim narodnim svetom za Kranjsko 
(Deutscher Volksrat für Krain) in Mestno občino Maribor prišlo do spora, kdo 
mora kriti stroške demonstracij oziroma kdo je odgovoren za javno nepokor-
ščino slovenskega prebivalstva. Schmiderer in Ornig sta se strinjala, da za nasta-
le demonstracije ni bilo mogoče kriviti mestnih vodstev, saj naj bi se demon-
stracije dogajale spontano, kljub vsemu pa naj bi izvirale iz globokega sovraštva 
slovenskega naroda do Nemcev in so bile zato del poskusov njihove diskredi-
tacije.33 

Vladi se izreka resno in odločno opozorilo, da naj za zaščito našega naroda 
končno uporabi energijo, ki jo ima izhajajoč iz svojega položaja, in naj, če je 
potrebno, z uvedbo zakonodaje zagotovi miroljubno sobivanje.34 

Posledica slovenskih demonstracij je bila, da je mariborski nemški mestni 
svet konec leta 1908 prepovedal obešanje "'staroslovanskih zastav", saj naj bi s 
tem dejanjem po nepotrebnem vznemirjali nemško prebivalstvo v mestu. Zara-
di zagotavljanja javnega reda in miru je bilo javno izkazovanje slovenskih sim-
bolov prepovedano kakor tudi vsako ogrožanje Nemcev in njihove posesti.35 

Leta 1909 je bila mariborska občina priča novim volitvam in pri konserva-
tivnem časniku Straža so pričakovali, da bo na čelu občinske uprave prišlo do 
sprememb, saj naj bi se zdel Johann Schmiderer Nemcem na Spodnjem Štajer-
skem preblag. "Vroča so mu že tla, zlasti pri občinskih sejah. Nekateri nižji ura-
dniki vsenemškega mišljenja so že postavili njegovega naslednika."36 Do zame-
njave Schmidererja na mestu župana kljub vsemu ni prišlo. Schmiderer je na 
volitvah ponovno zbral zadostno podporo in ostal mariborski župan. Maribor-
ski podžupan je postal dr. Oskar Mally. Potem ko je bil izvoljen na mesto podž-
upana, je izrazil, da je Maribor videl kot narodno in svobodomiselno obmejno 

33 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Dopis Nemškega narodne-
ga sveta za Kranjsko, 3. oktober 1908, 211/1908, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 
1 – Predprevratna doba, Dopis Nemškega narodnega sveta za Kranjsko glede odškodninskih zahtev-
kov septembrskih demonstracij, 7. oktober 1908, 234/1908, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, 
Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Dopis Mestne občine Maribor glede septembrskih demon-
stracij, 27. oktober 1908, 234/1908, 1–2.

34 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Dopis Deutscher 
Schulverein glede slovenskih demonstracij, brez datuma, 211/1908, 1–2. 

35 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Sklep občinskega sveta o 
prepovedi izobešanja slovenskih zastav, 9. december 1908, 296pr/1908; glej tudi: PAM, fond Mestna 
občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Sklep občinskega sveta o prepovedi izobeša-
nja slovenskih zastav, 14. december 1908, 296 pr/1908.

36 "Prihodnji mariborski župan", Straža, 13. februar 1909, št. 25, 3; Podgoršek, "Zgodovina uprave v 
Mariboru 1750–1918", 374.
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trdnjavo.37 
Po izvolitvi je Schmiderer poskušal pomiriti konservativne kroge "vsenem-

škega mišljenja" in postavil nov poslovnik občinskega sveta in magistrata, po 
katerem je nemščina postala uradni jezik ne le notranjega, temveč tudi zuna-
njega poslovanja. V skladu s tem dogovorom naj bi bili od tedaj v mestu tudi vsi 
napisi le nemški, kar pa je seveda privedlo do pričakovanih konfliktov z mari-
borskimi Slovenci, ki jim je 19. člen ustave zagotavljal narodnostno enakoprav-
nost.38 

Še izrazitejše se je protislovenska politika v Mariboru uveljavila po volitvah 
leta 1912, na katerih je za župana bil ponovno izvoljen Schmiderer, na mesto 
podžupana pa so imenovali Heinricha Wastiana, ki je bil predsednik nemške-
ga društva Südmark in zagovornik društva Deutscher Schulverein, kar je med 
Slovenci povzročilo številna negodovanja, saj je to izrazito pronemško društvo 

37 Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", 374.
38 Občina je že v času županovanja Aleksandra Nagya (župan 1886–1902) uvedla prakso, po kateri je v 

svoje službe zaposlovala le Nemce. Antoša Leskovec ugotavlja, da je občina leta 1899 to možnost raz-
širila tudi na policijo ter protestirala proti nastavljanju slovenskih uradnikov v državni upravi, pošti. 
Več o strukturi mariborske uprave glej: Antoša Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941", 
v: Maribor skozi stoletja, Razprave I., ur. Jože Curk, Bruno Hartman, Jože Koropec (Maribor, 1991) 
(dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941"), 274. 

Stari in novi državni most v Mariboru (PAM, Zbirka razglednic in slik)
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izvajalo neusmiljeno kolonizacijsko in protislovensko politiko.39 
Primer protislovenske politike so bili dogodki ob otvoritvi novega državne-

ga mosta avgusta 1913, ko je mariborski mestni magistrat izdal prepoved izo-
bešanja slovenskih zastav in nošenja slovenskih simbolov. Slednje kaže na to, 
da je bilo v mestu veliko število slovenskih hišnih posestnikov, ki so jim nemški 
politični krogi želeli preprečiti izkazovanje svoje narodne pripadnosti.40 

Mariborski nemški mestni svet je ocenjeval, da so Slovenci pred véliko 
vojno, kljub vsem naporom mariborskih Nemcev, uživali številne privilegije. Na 
mestni občini so leta 1913 z veliko zaskrbljenostjo ugotovili, da se je slovenski 
jezik uspel vtihotapiti celo na mariborsko okrajno sodišče. Prejeli so namreč 
pritožbo zdravnika dr. Oskarja Fillafera, ki se je pritožil, da je iz okrajnega sodi-
šča prejel vabilo, naj se oglasi na sodišču, ki je bilo napisano izključno v sloven-
skem jeziku. Na mestni občini so bili nad tem zgroženi in so dejanje označili za 
"… agitacijo posameznega uradnika ali pomočnika". Slednje po mnenju nem-
škega političnega vrha v mestu Maribor, ki je imel po ljudskem štetju leta 1910 
več kot 90 odstotkov nemško govorečih prebivalcev, ni bilo sprejemljivo.41 

Tik pred pričetkom vélike vojne je mariborska občina ponovno zašla v poli-
tično krizo. Deloma so jo s svojimi zahtevami zanetili slovenski politiki, delo-
ma so zanjo poskrbeli Nemci sami. Februarja 1914 so slovenski predstavniki 
v štajerskem deželnem zboru zahtevali, naj se "… na podlagi javnih zahtev v 
avtonomnih mestih 'Spodnje dežele' (im Unterlande) uvede zakon o propor-
cionalnem volilnem sistemu." Slednje naj bi namreč omogočilo večjo veljavo 
nenemških narodov, ki zaradi volilnega in političnega sistema praktično niso 
imeli možnosti uveljavitve na lokalni politični ravni, saj je bila ta izključno v 
rokah nemške elite.42 

Mariborski mestni svet se z zahtevami slovenskih politikov seveda ni mogel 
strinjati in jih je označil celo za napad na nemški narod.43 Tako so v zapisniku 
seje mestnega sveta zapisali: 

39 PAM, fond Mestne občine Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. 
februar 1914; "Mestni svet Mariborski", Straža, 27. avgust 1913, št. 98, 3; Majcen, Kratka zgodovina 
Maribora, 92; Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 1750–1918", 376. 

40 Majcen, Kratka zgodovina Maribora, 91–92.
41 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Pritožba mestne uprave 

zaradi uporabe slovenskega jezika na mariborskem okrajnem sodišču, 121pr/1913, 1–2.
42 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta, 28. februar 

1914. Prim.: "Za narodne pravice", Straža, 14. maj 1914, št. 20, 1–2.
43 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta, 28. februar 

1914; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. 
februar 1914, Entschliesung!; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna 
doba, Resolucija proti uvedbi proporcionalnega volilnega sistema, 3. marec 1914, 44pr/1914; PAM, 
fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Entschliesung!, brez datuma, 
44pr/1914.
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V tej zahtevi slovenske deželne manjšine vidi Mestna občina Maribor skupaj z 
vsemi nemškimi uradniki "Spodnje dežele" zahrbtni napad proti nemštvu v 
"Spodnji deželi" in poskus nasilnega poseganja v pravico do samoodločanja 
avtonomnih nemških mest.44 

Mariborski mestni svet je zato na štajersko deželno vlado naslovil prote-
stno pismo, v katerem je izrazil nestrinjanje s početjem in izsiljevanjem sloven-
skih političnih krogov. Mariborski Nemci so se namreč videli v vlogi zaščitni-
kov nemštva na Spodnjem Štajerskem. Menili so, da bi v primeru, da bi deželna 
vlada dopustila uvedbo spremenjenega volilnega sistema in bi uvedli narodno-
stni ključ pri volitvah in sestavi uradov, nemštvu zadali izjemno hud udarec. Po 
njihovem mnenju bi namreč Nemci bili čez noč izpostavljeni izjemno ostrim 
procesom "slovenizacije", proti kateri naj bi se borili že desetletja.45 

Nemški protest je mogoče razumeti. Zavedali so se namreč, da so Slovenci 
v ruralnih volilnih okoliših mariborskega političnega okraja imeli večino (kar je 
razvidno tudi iz podatkov popisov prebivalcev po letu 1880), zaradi česar bi v 
teh predelih brez dvoma prišlo do spremembe sestave političnih teles. Sčasoma 
pa bi bili tudi Nemci v mestih izpostavljeni večjim pritiskom Slovencev. 

S stališčem mariborskega mestnega sveta pod Schmidererjevim vodstvom 
sta se strinjali tudi celjsko- in ptujsko-nemško politično vodstvo, kjer so predla-
gali, da bi spodnještajerska mesta pripravila skupno resolucijo Nemškega naro-
dnega sveta za Spodnjo Štajersko (Deutscher Volksrat für Untersteiermark), ki bi 
jo predložili na sedežu deželne vlade v Gradcu.46 Tako so zapisali: 

Z uvedbo zakona o proporcionalnem volilnem sistemu v spodnještajerskih mes-
tih bi se nacionalni boj prenesel v občinske sobane; vsako učinkovito delo bi 
zaradi obstrukcij narodnostnih skupin podobno kot v deželnem zboru postalo 
nemogoče, s čimer bi gospodarski razvoj nemškega gospodarstva postal neizv-

44 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. febru-
ar 1914, Entschliesung!; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, 
Entschliesung!, brez datuma, 44pr/1914.

45 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta, 28. februar 
1914; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. 
februar 1914, Entschliesung!; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna 
doba, Resolucija proti uvedbi proporcionalnega volilnega sistema, 3. marec 1914, 44pr/1914; PAM, 
fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Entschliesung!, brez datuma, 
44pr/1914.

46 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Dopis občinskega urada 
na Ptuju glede podpore skupne resolucije proti uvedbi proporcionalnega volilnega zakona, 2. marec 
1914, 44pr/1914, 1–2; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, 
Dopis iz Celja dr. Josefu Schinerju, 28. marec 1914, 44pr/1914, 1–2. 
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edljiv.47 

Mariborski mestni svet je v slovenskih zahtevah videl resnično grožnjo 
nemškemu življenju na Spodnjem Štajerskem. V primeru uvedbe proporcional-
nega volilnega sistema bi namreč Slovenci imeli zagotovljene politične pred-
stavnike tudi v mestnem svetu, to pa bi jim dajalo neposreden vpliv na politič-
ne in tudi gospodarske razmere v mariborskem okraju. Prav tako bi morebitno 
vmešavanje Slovencev v gospodarska vprašanja lahko ogrozilo razvoj in s tem 
zmanjšalo gmotni položaj nemškega prebivalstva, kar naj bi dolgoročno imelo 
tudi slab vpliv na celotno Štajersko.48 

Schmidererjevo leto 1914 je bilo zaznamovano s krizami. Komaj je eno 
uspel približno zadovoljiti, je izbruhnila naslednja. V mesecu juliju 1914 je za 
politično krizo v mariborskem okraju poskrbel tedanji podžupan Heinrich 
Wastian, ki ga je zaradi kraje knjig v graški knjigarni ovadilo graško sodišče. 
Poslanec Wastian je bil že pred sodnim procesom prisiljen odstopiti z mesta 
mariborskega podžupana. 27. maja in 3. junija 1914 je namreč mariborski 
župan Schmiderer sklical tajni seji mestnega sveta, na katerih je večina svetni-
kov izglasovala sklep, naj Wastianu predlagajo, naj odloži svoj državnozborski 
mandat in mesto podžupana, saj naj bi s svojim ravnanjem deloval v škodo 
nemške politike. 49 

Ponosni Wastian, ki je bil skozi leta vodja nemških nacionalcev in südmarkovcev, 
mora sedaj okusiti bridkosti. Politično je mrtev in ima to žalostno zavest, da so 
mu njegov neslaven konec prizadeli ne njegovi politični in narodni nasprotniki, 
temveč njegovi "prijatelji". In sedaj so mu s tem, ko so mu vzeli državnozborski 
mandat, dali zadnjo brco”, so z zadovoljstvom poročali v časniku Straža.50 

Vendar Wastian ni hotel odstopiti, za njegovo nasledstvo pa se je vnel boj 

47 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. febru-
ar 1914, Entschliesung!; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, 
Entschliesung!, brez datuma, 44pr/1914.

48 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta, 28. februar 
1914; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, seja mestnega sveta MOM, 28. 
februar 1914, Entschliesung!; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna 
doba, Resolucija proti uvedbi proporcionalnega volilnega sistema, 3. marec 1914, 44pr/1914; PAM, 
fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Entschliesung!, brez datuma, 
44pr/1914.

49 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, zaupna seja mestnega sveta, 27. maj 
1914; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, zaupna seja mestnega sveta, 3. 
junij 1914.

50 "Wastian odložil mandat", Straža, 16. junij 1914, št. 33, 4; Podgoršek, "Zgodovina uprave v Mariboru 
1750–1918", 377.
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med Karlom Naskom, Otokarjem Oroslom in Henrikom Wastianom.51 17. julija 
1914 se je mariborski občinski svet ponovno sestal na tajni seji in izvedel ponov-
ne volitve. Na zaupnem posvetovanju pred sejo so predlagali za mandatarja 
dr. Otokarja Orosla, ki je v prvem krogu glasovanj prejel 10 glasov občinskih 
odbornikov, sledil mu je Karel Nasko s 6. glasovi. V drugem krogu volitev je veči-
na glasov pripadla Karlu Nasku, ki je s 16. glasovi občinskih odbornikov postal 
novi mariborski podžupan. Časnik Straža je dogajanje pri izvolitvi nemškega 
podžupana označil za farso in sporočil: "Taka je bila torej cela stvar: Wastian 
noče, Orosel hoče in noče, Nasko pa je! Kriza je končana, imamo podžupana!"52 

Vendar je politična kriza na mariborski mestni občini nastopila v najbolj 
neugodnem trenutku. Marca 1914 je tedanji ministrski predsednik grof Karl 
Stürgkh v dogovoru s cesarjem Francem Jožefom I., tedaj starim 81 let, zaradi 
neprestanih obstrukcij in neučinkovitosti državnega zbora zasedanje le tega 
prekinil; uboj prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove soproge 28. 
junija 1914 v Sarajevu pa je povzročil pričetek vélike vojne in uvedbo izrednih 
vojnih zakonov, ki so nacionalna trenja le še dodatno okrepila.53,54 Država je 
julija 1914 sprejela več zakonskih predpisov, ki so njeno gospodarstvo pripra-
vili na vojno stanje. Že 1. avgusta 1914 je država sprejela prve zakone, ki so 
neposredno posegli na področje gospodarstva in so omejevali izvoz različnega 
blaga ter zagotavljali preskrbo prebivalstva. Ministrstvo za notranje zadeve je 
tako strogo prepovedalo kakršno koli izvažanje prehrambenih izdelkov (kakr-
šni so moka in mlinarski izdelki, žito, sočivje, riž, kakor tudi živali in živilskih 
izdelkov).55 Tako si je država s cesarjevim ukazom zagotovila pravico izvaja-
nja "… popisovanja zalog neobhodno potrebnih reči". Po razglasitvi cesarjevega 

51 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, zaupna seja mestnega sveta, 27. maj 
1914; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 48 – Ovoj Sejni spisi 1914, zaupna seja mestnega sveta, 3. 
junij 1914.

52 "Maribor", Straža, 20. julij 1914, št. 42, 3.
53 "Prestolonaslednik in njegova soproga umorjena", Straža, 30. junij 1914, št. 36, 1–2; "Prestolonaslednik 

Franc Ferdinand", Straža, 3. julij 1914, št. 37, 1–3; "Prestolonaslednik Franc Ferdinand", Straža, 6. 
julij 1914, št. 38, 1–2; "Po umoru", Straža, 10. julij 1914, št. 38, 1; "Prestolonaslednik Franc Ferdinand 
in Njegova soproga vojvodinja Zofija Hohenberška", Zvonček, 1. avgust 1914, št. 8, 177–181; 
"Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova soproga – ustreljena", Učiteljski tovariš, 
3. julij 1914, št. 27, 1; "Prestolonaslednik in njegova soproga umorjena", Slovenski gospodar, 2. julij 
1914, št. 27, 1–3; "Prestolonaslednik Franc Ferdinand", Slovenski gospodar, 9. julij 1914, št. 28, 1–2; "Po 
umoru", Slovenski gospodar, 16. julij 1914, št. 29, 1.

54 Časnik Straža je po umoru prestolonaslednika v enem od člankov zanimivo zapisal, da se je politična 
kriza v mestu kazala tudi v odnosu občinskega vodstva do tragedije. "Pri vsaki priliki, magari če pridr-
ve v mesto pijani burši, se vabi meščane in jih prosi, naj izobesijo zastave in pozdravljajo vsenemške 
hecarje. Pretečeni teden pa, ko ni bilo naroda, ko ni bilo kraja, ki ne bi dal sočutja nad groznim umo-
rom v Sarajevu, se v Mariboru seveda ni izdalo niti najmanjšega vabilca, naj meščani razobesijo žalne 
zastave." Prim.: "Mariborski Nemci in Avstrofilstvo [sic.]", Straža, 10. julij 1914, št. 39, 4.

55 Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru (Dunaj 1914) (dalje: Državni 
zakonik), št. 192/1914. 
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ukaza so tako morali vsi pridelovalci, prodajalci, lastniki skladišč in prometna 
podjetja, ki so se ukvarjala s proizvodnjo ali prodajo prehrambnih izdelkov 
političnemu okrajnemu prijaviti svoje zaloge. V primeru, da bi se tem ukrepom 
upirali, je država predvidela represivne ukrepe z denarnimi kaznimi v višini 
1.000 kron ali 3 mesecev zaporne kazni.56 

V sredini aprila leta 1915 je postajalo vse bolj očitno, da je vojna od ljudi 
terjala veliko več kot so pričakovali. Schmiderer se je na čelu mariborske občine 
soočal z velikim pomanjkanjem. Časnik Straža je aprila 1915 prvič poročal o 
uvedbi krušnih izkaznic, ki so jih na zahtevo deželnih oblasti uvedli v Gradcu, 
Celju, na Ptuju in v Mariboru. Krušne dovolilnice ali kar karte, kot so jih ime-
novali prebivalci omenjenih mest, so imele namen omejiti uporabo moke in 
kruha ter sočasno zagotoviti pregled nad zalogami, ki so jih imeli prebivalci teh 
mest doma.57 Vlada je v prihodnjih tednih in mesecih večkrat posegla v oskr-
bo prebivalstva in z nenehnimi novimi določila uvajala ali širila restrikcije pri 
dobavi hrane.58 Slednje pa je postajalo neznosno za prebivalstvo, med katerim 
je vse pogosteje prihajalo do trenj, ki se niso redko končala s fizičnimi obračuni. 
Kmetje so po poročanju časnika Slovenski gospodar v mestih pogosto postajali 
tarča jeze mestnega prebivalstva, ki je v kmečkih trgovcih videlo oderuhe, ki so 
izkoriščali vojno za navijanje cen in dobiček. Tako so poročali od dogodku na 
mariborski tržnici, ko je neka kmetica poskušala prodati svoje mlečne izdelke 
in jo je razjarjena množica meščanov napadla, jo ozmerjala in ji uničila dnev-
ni pridelek mleka, s tem ko so ji razbili steklenice. Lotili pa naj bi se tudi neke 
prodajalke krompirja, in sicer kar s pestmi, torbicami.59 Zaradi pomanjkanja so 
cene živil nekontrolirano rasle. 

… V mestnih prodajalnah za moko, riž in krompir (v Freihaus-ulici in Viktringovi 
ulici), cena za moko ponovno dvignila. Krušna moka, ki je stala poprej 52 vinar-
jev, stane sedaj 54 vinarjev, je poročal časnik Straža.60 

V slabem letu in pol od začetka vojne so cene v avstrijski polovici monarhi-
je podivjale. Himmelreich ugotavlja, da je cena živil v Avstriji med julijem 1914 

56 Državni zakonik, št. 194/1914.
57 Bojan Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh (Celje, 2001), 28–29 (dalje: Himmelreich, Namesto 

žemlje črni kruh); "Krušne izkaznice in moka", Straža, 26. april 1915, 4. 
58 "Krušne karte za celo deželo", Straža, 23. maj 1915, 4; Državni zakonik za kraljevine in dežele, zasto-

pane v državnem zboru, št. 75/1915; Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v držav-
nem zboru, št. 113/1915; Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, št. 
167/1915.

59 "V obrambo kmečkega ljudstva", Slovenski gospodar, 15. april 1915, 1.
60 "Maribor", Straža, 3. maj 1915, 4.
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in decembrom 1915 porasla za kar 104 odstotke.61 Težava, ki jo je možno razu-
meti iz dogajanja v Mariboru, je bila v tem, da je mestno prebivalstvo videlo v 
kmetih oderuhe, saj so po njihovem mnenju imeli zadostne količine hrane, o 
čemer se sklepali iz dejstva, da so jih prodajali. 

Nenehne restrikcije, pomanjkanje in končno tudi nepravična raznaro-
dovalna politika nad slovenskim prebivalstvom so zahtevale svoj davek. Juž-
noslovanski politiki v državnem zboru zbrani v Jugoslovanskem klubu, so na 
zasedanju državnega zbora 30. maja 1917 izrazili svojo zahtevo po notranjem 
preoblikovanju habsburške monarhije in zahtevali narodno avtonomijo. 
Časnik Deutsche Wacht je deklaracijo, ki jo je prebral dr. Anton Korošec zbrane-
mu poslanskemu zboru in se je v zgodovino zapisala kot Majniška deklaracija, 
objavil v celoti, prav tako tudi drugi slovenski časniki.

Poslanci, zastopani v jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da na podlagi narodnega 
principa in hrvaškega državnega prava zahtevajo združitenje vseh dežel monarhi-
je, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, v samostojno, vsakega narodnega 
tujega vladstva prosto, na demokratični podlagi zgrajeno državno tvorbo pod 
žezlom habsburško-lotarinške vladarske rodovine, ter da bodo za uresničenje te 
zahteve svojega enotnega naroda zastavili vse svoje sile.62 

Južni Slovani so vstopali v novo dobo avstrijskega ustavnega življenja z 
vsem zavedanjem odgovornosti do lastnega naroda in Avstro-Ogrske države. 
Izhajajoč iz ogromnih izgub in žrtev, ki sta jih hrvaški in slovenski narod pustila 
v vojni za potrebe zaščite države, so pričakovali, da bo krona slovensko-hrva-
ško lojalnost nagradila s popolno združitvijo južnoslovanskih narodov, žive-
čih v monarhiji, v avtonomno državo.63 Te zahteve so časniki Deutsche Wacht, 
Marburger Zeitung in Štajerc označili za naravnost smešne, za predrzne pa so 
označili zahteve, po katerih naj bi območje s slovensko-hrvaškim življem, zdru-
ženo v lastno samoupravno državno telo, dobilo pravico do lastnega uradni-
štva. Jugoslovanski klub je namreč izpostavil, da tuje (nemško) uradništvo ni 

61 "Zopetno zvišanje cen", Straža, 27. september 1915, 4; "Maksimalne cene za krompir", Straža, 11. 
oktober 1915, 2–3; Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh, 15.

62 "Eine südslawische Kundgebung", Deutsche Wacht, 30. maj 1917, št. 43, 1; "Otvoritev avstrijskega 
državnega zbora", Straža, 1. junij 1917, št. 43, 2; Von einem Südslaven – Gregor Žerjav, Die natio-
nale Abgrenzung im Süden. Ein Beitrag zur Realisirung der Selbstbestimmung der Völker Oesterreich-
Ungarns (Zagreb, 1917), 5 (dalje: Žerjav, Die nationale Abgrenzung im Süden); Feliks Bister, Majestät, 
es ist zu spät. Anton Korošec und die slovenische Politik im Wiener Reichsrat bis 1918 (Dunaj, 1995), 
217–221 (dalje: Bister, Majestät, es ist zu spät).

63 Feliks Bister, "Delovanje dr. Antona Korošca od Majniške deklaracije do 1. 12. 1918", Zgodovinski časo-
pis, št. 1 (1990): 76–79. 
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bilo vešče hrvaškega in slovenskega jezika in zato ljudstvu ni znalo pomagati.64 
V svojih zahtevah so južni Slovani šli še dlje. Potem ko so avstrijski Nemci 

ves čas vojne opozarjali na ogromne žrtve, ki so jih utrpeli na račun zaščite 
države, so pričakovali, da bodo lojalnost in žrtve priznane tudi drugim naro-
dom monarhije. Vendar se to ni zgodilo. Hkrati z objavami Majniške deklara-
cije so spodnještajerski nemški časniki objavljali komentarje, iz katerih je kar 
žarela nemška ošabnost. Mariborski nemški časnik Marburger Zeitung dekla-
raciji sprva ni pripisoval pretirane resnosti, saj so menili, da je šlo za vnovičen 
izbruh veleizdajstva pri južnih Slovanih, ki pa so se ga Nemci že privadili.65 Celj-
ski nemški časnik Deutsche Wacht je menil, da bi izpolnitev zahteve nacionalne 
samouprave Hrvatov in Slovencev "… pomenila priznanje "trializma", ki je bil le 
iluzija, ki bi lahko končno pomenila tudi razpad monarhije". S tem je v bistvu le 
potrdila mnenje "nemškutarskega" časnika Štajerc, ki je do zasedanja državne-
ga zbora izjavljal, da je bila večina Slovencev proti uvedbi "trializma" ali izpol-
nitvi katerega od jugoslovanskih programov.66 

Razglasitev Majniške deklaracije in nastop deklaracijskega gibanja je mestna 
občina pod Schmidererjevim vodstvom sprejemala kot grožnjo in neposredni 
napad na nemške interese. Mariborski mestni svet je menil, da je bila njegova 
naloga opredeliti se do dogajanja v mestu ob koncu leta 1917 in v začetku leta 
1918. Država namreč dogajanju ni posvečala posebne pozornosti, saj proti juž-
noslovanski propagandi in zbiranju podpisov v prid deklaracijskemu gibanju 
ni ukrepala. Politični odsek mestnega sveta Mestne občine Maribor je zato na 
iniciativo dr. Orosela prejel Razglas (Entschliesung).67

Jugoslovanska Majniška deklaracija in z njo povezana strastna agitacija, ki tre-
nutno poteka na Spodnjem Štajerskem in na celotnem območju južne Avstrije, 
se ne zmeni za laži in napačno predstavljanje dejstev v boju za podpise za deklar-
acijsko gibanje in ima cilj, da se celotni južni del monarhije odcepi in preoblikuje 

64 "Das geöffnete Parlament", Marburger Zeitung, 30. april 1917, št. 121, 1; "Von der Parlamentseröfnung", 
Marburger Zeitung, 30. april 1917, št. 121, 1–2; "Die Parlamentseröfnung", Marburger Zeitung, 30. april 
1917, št. 121, 5; "Eine südslawische Kundgebung", Deutsche Wacht, 30. maj 1917, št. 43, 1; "Bodimo 
Avstrijci!", Štajerc, 3. junij 1917, št. 22, 1.

65 "Die Parlamentseröfnung", Marburger Zeitung, 30. april 1917, št. 121, 5.
66 "Eine südslawische Kundgebung", Deutsche Wacht, 30. maj 1917, št. 43, 1; "Nepoboljšljivi so naši kleri-

kalci", Štajerc, 28. januar 1917, št. 4, 4; "Odposlanstvo kronovin pri cesarju", Štajerc, 11. februar 1917, 
št. 6, 1, "Ljudstvo ne gre z vami", Štajerc, 11. marec 1917, št. 11, 1; "Hujskarija proti Štajercu", Štajerc, 11. 
marec 1917, št. 11, 5. 

67 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. januar 
1918, Z1 34; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, tajna seja mestnega 
sosveta, 30. januar 1918, Z1 34. 
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v del Velike Srbije.68 

Mariborskega mestnega sveta ni skrbelo zgolj deklaracijsko gibanje, ampak 
dejansko usoda Nemcev na Spodnjem Štajerskem. Tako so zapisali, da naj bi 
v primeru uspeha južnih Slovanov Nemci na odcepljenih predelih države bili 
"iztrebljeni", Avstrijo pa naj bi si med seboj razdelile velesile. Slednje naj bi bil le 
še dodaten dokaz, da so se južni Slovani z Majniško deklaracijo poistovetili s cilji 
tako imenovanega "zunanjega sovražnika".69 

Mestni svet mesta Maribor protestira proti protinemškim in protidržavnim 
načrtom gonje, ki smo ji priča /…/, prav tako protestira proti pasivnosti vlade, ki 
dogajanje spremlja brez posredovanja in jo že danes opozarja, da bo nosila odgo-
vornost za posledice, ki bodo izšle iz te protinemške in protidržavne gonje.70

Nekaj dni pred prvo obletnico Majniške deklaracije so zato pronemški poli-
tiki Spodnje Štajerske zaprosili za avdienco pri cesarju, ki je njihovi želji ugo-
dil.71 Šlo je za izključno propagandni sestanek, ki ni imel dejanske politične vre-
dnosti. 25. maja 1918 je cesar Karel I. v Badnu sprejel predstavnike mest, trgov, 
nemških političnih in ljudskih odborov iz Spodnje Štajerske, Kranjske, Koroške, 
Kočevja in Primorske, ki so prosili za avdienco pri cesarju zaradi napredovanja 
slovenskega deklaracijskega gibanja v podporo Majniški deklaraciji. Interese 
Mestne občine Maribor so zastopali njen župan Johann Schmiderer ter mestna 
svetnika Oskar Orosel in Ernst Mravlag, mariborski okraj pa je zastopal Julius 
Pfimer.72 Čeprav se je cesar izrekel za podporo spodnještajerskim Nemcem, pa 
ni mogel ustaviti napredovanj deklaracijskega gibanja in tudi slovenskih priza-
devanj za priznanje njihovih narodnih zahtev. 16. avgusta 1918 je bil v Ljubljani 

68 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, tajna seja mestnega sosveta, 30. 
januar 1918, Z1 34; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, 
Entschliesung!, 31. januar 1918, 35pr/1918. 

69 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. januar 
1918, Z1 34; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, tajna seja mestnega 
sosveta, 30. januar 1918, Z1 34. 

70 Prav tam. 
71 Že meseca februarja 1918 je med udeleženci avdience pri cesarju zakrožilo obvestilo, kakšna oblačila 

naj bi nosili nemški predstavniki. Zaželeno je bilo, naj bodo oblečeni v svoje "nedeljske obleke", če je 
bilo možno, celo tradicionalno štajerske. Poslanci, ki so imeli medalje ali druga priznanja, naj bi jih pri-
trdili na obleko. Prav tako naj bi, zaradi potovanja z vlakom, imeli pripravljen manjši prigrizek. Prim.: 
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Delegacija pri cesarju, 28. 
februar 1918, 63pr/1918. 

72 PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – Predprevratna doba, Poročilo o obisku nemških 
predstavnikov pri cesarju Karlu, 1. junij 1918, 63pr/1918, 1; PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 
– Ovoj Sejni spisi 1918, tajna seja mestnega sosveta, 29. maj 1918. 
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ustanovljen Narodni svet za slovenske dežele in Istro73, ki ga je časnik Deutsche 
Wacht označil za jugoslovanski vojni svet, ki je imel namen dokončno uničiti 
in raztrgati avstrijsko državo.74 Z zahtevo po uresničitvi zahtev Majniške dekla-
racije se ni mogel strinjati niti mariborski mestni svet pod vodstvom Johanna 
Schmidererja, ki ni mogel verjeti, da bi vzpostavitev jugoslovanskega državnega 
telesa lahko kako pomagala monarhiji. 

Če doslej ni uspelo vladati samo dvema polovicama monarhije, namreč avstrijski 
in madžarski, kako naj bi potem uspelo, če bomo dopustili vzpostavitev 10 ali 12 
državnih teles, so zapisali v dopisu cesarju Karlu I.75

Konec oktobra 1918 so se uresničili največji strahovi Nemcev na Spodnjem 
Štajerskem. Z veličastno manifestacijo 29. oktobra 1918 je bila proglašena 
odcepitev slovenskega etničnega ozemlja od Avstro-Ogrske monarhije in zdru-
žitev z ostalimi Jugoslovani v novo državo. "Tisoč dvesto let smo trpeli in čakali 
kedaj pride oni veliki dan odrešenja. Danes je dan svobode, narodni praznik, 
praznik naroda, ki je dolgo čakal vstajenja."76 

O tem prelomnem trenutku je v svojih spominih razmišljal tudi Vladimir 
Ravnihar, ki je zapisal, da so Slovenci zrasli v samozavesten narod in so zato 
imeli pravico, da so o svoji prihodnosti odločali sami.77 

Iz preprostega rodu je zrasel v narod, pridobivši si vse atribute, ki mi gredo kot 
takemu. Po pravici sme tedaj zahtevati, da je na svoji zemlji gospod, da suveren, 
svoboden sam odloča o svoji usodi.78 

Vendar je s bil tem položen le temeljni kamen svobode slovenskega naroda. 
Položaj v Mariboru se je konec oktobra in v začetku novembra 1918 zapletel, 
saj sta oblast nad mestom in Spodnjo Štajersko zahtevali zase dve novonastali 

73 "Praznik slovanske vzajemnosti", Slovenski gospodar, 22. 8. 1918, št. 34, 1; "Ustanovitev Narodnega 
sveta", Straža, 19. 8. 1918, št. 66, str. 2; PAM, fond Narodni svet za Štajersko, Ovoj Narodni svet za slo-
vensko Štajersko, Pravilnik Narodnega sveta, brez datuma, brez signature, 1; Josip Jerič, "Narodni svet", 
v: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, 
ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928) (dalje: Jerič, "Narodni svet"), 145–146.

74 "Ein südslawischer Kriegsrat und sein Program", Deutsche Wacht, 16. 10. 1918, št. 33, str. 1.
75 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 –Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 1. oktober 

1918, dopis Eure kaisreliche und königliche apostolische Majestät! Alergnädigster Kaiser und Herr, 
1–2.

76 "Dan svobode", Slovenec, 19. oktober 1918, št. 249, 1. 
77 Janez Cvirn (ur), Vladimir Ravnihar, Mojega življenja pot. Spomini dr. Vladimirja Ravniharja (Ljubljana, 

1997) (dalje: Ravnihar, Mojega življenja pot), 272.
78 Ravnihar, Mojega življenja pot, 272.
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državi, in sicer Država SHS in Republika nemška Avstrija.79 V Mariboru so osta-
li vsi civilni organi, izvoljeni in imenovani še v monarhiji, med njimi mestni 
občinski svet, okrajni svet in sodišče ter orožništvo, slednja sta bila trdno v 
nemških rokah.80 

30. oktobra 1918 je mariborski nemški mestni svet, ki ga je še vedno vodil 
Johann Schmiderer, sklenil, da Maribora ne bo predal brez boja.81

Svobodno izvoljeno občinsko zastopstvo nemškega mesta Maribor /…/ [je] torej, 
na podlagi od predsednika Wilsona določene pravice samoodločbe narodov, 
[izjavilo, da] mesto Maribor skupno z nemško in gospodarsko mu pripadajočo 
okolico sestavi del novoustanovljene nemške avstrijske države ….82

Mariborski nemški mestni svet se je v tej izjavi skliceval na pravico naro-
dov do samoodločbe, ki jo je ameriški predsednik Wilson ponudil narodom 
habsburške monarhije januarja 1918. Ker je po podatkih zadnjega avstrijskega 
ljudskega štetja iz leta 1910 v Mariboru živelo več kot 80 odstotkov prebivalstva 
z nemškim občevalnim jezikom, so zahtevali, da bi mesto z njegovo okolico 
pripadlo Republiki nemški Avstriji.83

Nemški mestni svet je tako z neodobravanjem spremljal tudi priprave 
Slovencev na praznovanje novega narodnega praznika, ki je bil razglašen 1. 
decembra 1918, potem ko je prišlo do združitve Države SHS s Kraljevino Srbijo 
in Črno goro v Kraljevino SHS. Proslave "… narodnega ujedinjenja Slovencev, 
Hrvatov in Srbov" so bile tako napovedane za 14. in 15. december 1918.84 Dr. 
Karel Verstovšek je na teh slavjih trdil: "Maribor včeraj še morda nemški – nik-
dar več! Na Maribor moramo Slovenci paziti, kakor na punčico v svojem očesu, 

79 Gregor Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci", v: 
Studia Historica Slovenica 2–3 (2009): 669–690 (dalje: Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca 
Kovačiča na pariški mirovni konferenci").

80 Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965), 64; Bruno 
Hartman, Rudolf Maister (Ljubljana, 2006) (dalje: Hartman, Maister), 33–35.

81 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. okto-
ber 1918, 3–4; Lojze Ude, "Boj za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918–1919", v: Boj za Maribor 
1918–1919. Spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na Slovenskem 
Štajerskem, ur. Jože Švajcer (Maribor, 1988), 121–122 (dalje: Ude, "Boj za Maribor in štajersko Podravje 
v letu 1918–1919"). 

82 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. oktober 
1918, 3–4.

83 Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci", 669–690. 
84 "Naš praznik", Mariborski delavec, 16. december 1918, št. 20, 1; "Narodni praznik v Mariboru", 

Mariborski delavec, 10. december 1918, št. 15, 1; "Jugoslovanski praznik v Mariboru", Straža, 16. 
december 1918, št. 100, 1–2; "Narodni praznik v Mariboru", Slovenec, 16. december 1918, št. 289, 3; 
Matija Slavič, "Državni prevrat v mariborski oblasti", v: Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik raz-
prav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), 239 (dalje: Slavič, 
"Državni prevrat v mariborski oblasti").
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ker je za nas postojanka."85 
13. decembra 1918 je Narodna vlada v Ljubljani na 33. seji izdala sklep: 

"Gerentom mestne občine v Mariboru se imenuje za začasno okrajni komisar 
dr. Vilko Pfeifer v Krškem."86 Vendar ta novica v javnosti ni zaokrožila vse do 
23. decembra 1918, ko je bila objavljena v Uradnem listu Narodne vlade SHS v 
Ljubljani.87 

Konec decembra 1918 je zasedal Narodni svet za Štajersko, ki je pripravil 
vse potrebno, da bi lahko v najkrajšem možnem času prišlo tudi do predaje poli-
tičnih oblasti v mestu ob Dravi. Na seji je bilo določeno, da bo dr. Vilko Pfeifer 

85 "Jugoslovanski praznik v Mariboru", Straža, 16. december 1918, št. 100, 1–2; "Narodni praznik v 
Mariboru", Slovenec, 16. december 1918, št. 289, 3.

86 Peter Ribnikar, Sejni spisi Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za 
Slovenijo 1918 – 1921, I. del (Ljubljana, 1999) (dalje: Ribnikar, Sejni spisi, I. del), 12.

87 Naredba poverjeništva za notranje zadeve, Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 23. december 
1918, št. 57, 57. 

Naslovna stran zapis-
nikov Narodnega 
sveta za Štajersko, 
26. 9. 1918 (PAM, 
fond Narodni svet za 
Štajersko, Zapisniki 
Narodnega sveta za 
Štajersko)
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mestne oblasti prevzel 2. januarja 1919, o čemer so pisno obvestili tudi župana 
tedaj še nemške občinske uprave, dr. Johanna Schmidererja.88 Prav tako pa so 
pregledali sezname, ki so jih za Narodni svet za Štajersko pripravili v mesecu 
oktobru in novembru in so kazali stanje uradništva v mariborskem političnem 
okraju, ter določili, kateri uradniki bi morali biti zamenjani.89 

Zgodovinski trenutek primopredaje mestne oblasti v Mariboru se je začel v 
četrtek, 2. januarja 1919, ob 11. uri. Slovenski časniki so podali natančen proto-
kol primopredaje poslov, saj je šlo za izjemno prelomnico v zgodovini mesta in 
hkrati tudi regije. Na mestnem magistratu so se srečali predstavniki slovenske 
oblasti: dr. Vilko Pfeifer, dr. Srečko Lajnšič, ki je tedaj vodil okrajno glavarstvo 
v Mariboru, dr. Ivan Senkovič kot policijski komisar, general Rudolf Maister in 
stotnik generalnega štaba Anton Koser kot predstavnika slovenskega vojaštva 
ter dr. Fran Rosina in Fran Žebot kot predstavnika Narodnega sveta SHS v Lju-
bljani.90 

Srečko Lajnšič je kot pooblaščenec Narodne vlade SHS v Ljubljani poudaril, 
da je po uredbi nemško mestno zastopstvo razpuščeno, saj je obstajal utemeljen 
sum, da je delovalo proti volji Kraljevine SHS. Slednje je izhajalo iz dejstva, da 
je konec oktobra 1918 nemški mestni svet – sklicujoč se na Wilsonove ideale 
narodne samobitnosti – izrazil zvestobo avstrijskim oblastem.91 Tedaj še župan 
mesta Maribor Johann Schmiderer je vztrajal, da je ta sklep pravnomočen in se 
skliceval na popis prebivalstva iz leta 1910 ter na dejstvo, da je večinsko prebi-
valstvo Maribora nemško. Schmiderer je navajal, da je bilo leta 1910 ugotovlje-
no, da je v Mariboru živelo 27.974 prebivalcev, od katerih se jih je kar 22.663 
izreklo za nemško govoreče prebivalstvo, medtem ko jih je le 3.623 izrazilo, 
da pripadajo slovenski jezikovni skupini. S tem je Narodni svet za Štajersko kot 
tudi Narodno vlado SHS v Ljubljani obtožil, da sta ravnala proti volji večinskega 
prebivalstva. Prav tako se je Johann Schmiderer skliceval na dogovor, ki je bil 
dosežen 23. novembra 1918 ob razorožitvi mariborskih nemških vojaških enot 
Schutzewehr, ki je predvideval, da naj ne bi prihajalo do posegov v delovanje 
avtonomnega mestnega zastopstva. Lajnšič je Schmidererjev protest označil kot 
neutemeljen, saj naj bi "četudi je predhodno prišlo do dogovorov, sklenjenih z 

88 Mojca Zadravec, Mestna občina Mariborska 1919–1921, diplomsko delo (Maribor, 2011) (dalje: 
Zadravec, Mestna občina Mariborska), 18.

89 PAM, fond Narodni svet za Štajersko, Izkaz javnih funkcionarjev, brez signature.
90 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave, 

2. januar1919, 1; "Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2; "Mariborska mestna 
občina v slovenskih rokah", Nova doba, 8. januar 1919, št. 2, 2; Gregor Žerjav, Ali so Ptuj, Celje, Maribor 
res nemška mesta? Nekoliko odgovora ptujskim, celjskim in mariborskim očetom ter nekaj statističnega 
orožja slov. podložnikom "nemških trdnjav" (Ljubljana, 1918) (dalje: Žerjav, Ali so Ptuj, Celje, Maribor 
res nemška mesta?); Rudolf Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru, dne 2. januarja 1919", v: 
Kronika slovenskih mest, št. 3 (1934): 227 (dalje: Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru"), 228. 

91 Ude, "Boj za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918–1919", 121–122. 
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generalom Maistrom ali drugimi posamezniki Narodne vlade SHS v Ljubljani, 
slednji bili ukinjeni s sklepom Narodne vlade SHS z dne 19. decembra 1918."92

Gospod dr. Schmiderer, cenjeni navzoči! Prišel sem kot pooblaščenec Narodne 
vlade SHS v Ljubljani, z naznanilom, da je razpuščen mestni svet mesta Maribor, 
ker se je izjavil za pripadnost mesta Maribor k Nemški Avstriji. Pozivam Vas, dr. 
Schmiderer, da izročite županske posle dr. Vilku Pfeiferju, ki Vam ga predstavljam 
kot novoimenovanega vladnega komisarja za mesto Maribor. Pozivam Vas, da se 
izroče posli mirno in redno, ker bi se drugače morala rabiti sila.93

Župan Johann Schmiderer se je izročitvi poslov upiral in se skliceval na pra-
nemški značaj Maribora, za katerega se je na seji Mestnega sveta Mestne občine 
Maribor 30. oktobra 1918 izreklo mestno zastopstvo.94 Ta seja mestnega sveta 
je bila pod vplivom tedanjih notranjepolitičnih dogodkov in manifestacij slo-
vanskih narodov. Po uvodnih besedah župana Schmidererja je vodilno vlogo 
v boju za nemški značaj Maribora na seji odigral dr. Oskar Orosel. V svojem 
govoru je opozoril, da sta se mesto in regija po razpadu stare avstrijske drža-
ve in vzpostavitvi novih češko-slovaških, jugoslovanskih in nemško-avstrijskih 
državnih tvorb znašli na prelomu. Pri tem si je zastavljal vprašanje, kakšna naj 
bi bila usoda mesta Maribor. Orosela je skrbelo, da so južni Slovani pranemški 
naselitveni prostor Maribora zahtevali zase. Slednje se po njegovem mnenju ne 
bi smelo zgoditi, saj je Maribor že od leta 1243 imel nemške mestne pravice in je 
tudi njegovo prebivalstvo bilo večinsko nemško. Mesto tako nikoli ne bi smelo 
pasti v jugoslovanske roke. Slednje je izhajalo tudi iz sestanka predstavnikov 
nemškega narodnega sveta (Deutscher Volksverein) in predstavnikov nemške-
ga obrtniškega združenja, ki je bil v Mariboru 29. oktobra 1918. Na sestanku, ki 
je bil v prostorih mestnega magistrata, so oblikovali svet (Vertrauensmännera-
usschus), ki je dobil nalogo zastopanja nemških interesov v nadaljnjih pogaja-
njih, ki bi odločala o usodi mariborskega okraja. V svet so bili imenovani posla-
nec Heinrich Wastian, dr. Ernst Mravlag95 in Wilhelm Suppanz. Prvenstveno so 

92 "Die Auflösung der Stadtgemeindevertretung Marburg", Marburger Zeitung, 4. januar 1919, št. 3, 2; 
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave, 
3; Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 228. 

93 "Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2; "Die Auflösung der Stadtgemeindevertretung 
Marburg", Marburger Zeitung, 4. januar 1919, št. 3, 2.

94 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave, 
3; Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 228.

95 Narodni svet za Štajersko je imenovanje dr. Ernesta Mravlaga kot posrednika v pogajanjih med sloven-
sko in nemško stranjo označil kot napako. Na seji 23. novembra 1918 je tako svet enoglasno sprejel 
sklep, da pri vprašanjih, ki so zadevale občinska ali kakšna druga vprašanja, odklanja posredovanje dr. 
Ernesta Mravlaga. (PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 2 – Dokumenti o prevratu, dopis 
št. 226.) 
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imeli nalogo zagovarjanja ekonomskih in narodnostnih interesov nemškega 
prebivalstva, saj bi priključitev mesta h Kraljevini SHS zanj pomenila izjemno 
velik udarec.96 

Mesto Maribor leži na pra-nemškem poselitvenem prostoru in ima od leta 1243 
neprekinjene nemške mestne pravice. Njegovo prebivalstvo pripada, z izjem-
no majhne slovenske manjšine, nemškemu narodu in je povezano z nemškim 
jezikovnim prostorom /…/ Svobodno izvoljeno mestno zastopstvo nemškega 
mesta Maribor, izhajajoč iz manifesta samoodločbe narodov predsednika Wil-
sona, razglaša, da mesto Maribor in njegova gospodarska okolica predstavljata 
del novonastale nemško-avstrijske države. Slovenskim prebivalcem mesta bo, z 
ozirom na manifest predsednika Wilsona, omogočeno svobodno gospodarsko 
in narodno delovanje.97 

V časniku Slovenski gospodar so zapisali, da je Johann Schmiderer sprva še 
zatrjeval, da položaja mariborskega župana ne bo zapustil in ga je bil pripra-
vljen braniti celo s silo, vendar naj bi končno popustil, ko je pred seboj zagledal 
generala Maistra.98 

 
Ko pa je videl pred seboj stati vrhovnega poveljnika obmejne jugoslovanske 
armade generala Maistra, se je vdal. S tresočim se glasom je izjavil, da je priprav-
ljen oddati županske posle. Takoj se je raznesla radostna vest, da Maribor nima 
več nemškega župana. Stoletni nemčurski okovi so strti.99 

Johann Schmiderer je kljub vsemu dr. Vilka Pfeiferja zaprosil, naj nova 
oblast pusti uradništvo na svojih mestih. Po odloku Narodne vlade SHS v Lju-
bljani je bilo slednje, kot je Schmidererju razložil Pfeifer, nemogoče.100 

Schmidererju naposled tako ni preostalo drugega, kot da se je predal svoji 
usodi in odšel iz mesta župana; mesta, ki ga je zasedal več kot šestnajst let. Ob 
svojem slovesu je Schmiderer dejal: 

Zahvaljujem se Vam za Vaše zvesto sodelovanje, ki ste ga opravljali. Moje 
županovanje mi je prineslo marsikateri lep trenutek. Z veseljem sem opravljal 

96 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. oktober 
1918.

97 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. okto-
ber 1918, razglas mestnega sveta Maribor; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 – 
Predprevratna doba, Entschliesung, brez datuma,12pr/1918.

98 "Mesto in okrajni zastop Maribor v slovenskih rokah", Slovenski gospodar, 8. januar 1919, št. 1, 2. 
99 Prav tam, 2. 
100 "Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2.
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svoje delo, ker sem imel podporo meščanov, ki so me obdajali. Bilo mi je v veselje 
načelovati prebivalstvu Maribora, ki se mu zahvaljujem za zaupanje v dobrih in v 
slabih časih. Zastopali smo dobro, prijazno mesto, ki ga označuje nemški duh, ki 
bo živel tudi v prihodnosti.101 

 

Gregor Jenuš

"Dear God, how to protect, something that doesn"t exist; in all places 
and corners of Maribor the Slovenian character is forcing itself in to 
the day light!"
JOHANN SCHMIDERER – THE LAST MAYOR OF MARIBOR IN THE 
AUSTRIAN ERA 

SUMMARY 

The history of Maribor is marked by conflicts between the Germans and the 
Slovenes, which defined the city's everyday life for decades at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century. This time coincides with the mayoralty of 
Johanna Schmidererja, which has enrolled in history as the last mayor of Mari-
bor. Until the dissolution of the Habsburg Empire, Maribor was considered as 
a German language island in the midst of a countryside populated by Slovenes; 
this was also reflected in the structure of its population. Schmiderer, although 
not a member of the "Great Germanic Movement", became mayor of Maribor in 
1902 and lead the municipality in one of the most critical periods of its histo-
ry. During his time Maribor was marked both by rapid economic development 
and electrification, as well as the culmination of national struggles between 
Slovenian and German population. 

World War I, which began in 1914, left a deep notch in the history of the 
world and Slovenia, which was unprecedented in such form in the history of 
warfare. It affected and destroyed families of soldiers and people in the imme-
diate surroundings of the battlefields, as well as places hundreds of kilometers 
away. Inhabitants of these places felt the consequences of war in the lack of 
food, clothing, footwear, heating and lighting, and could not remain indiffer-
ent. The fact was that the living conditions deteriorated for all strata of society. 

101 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave.
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At the beginning of the war, the Monarchy and its individual units and prov-
inces truly believed they were well prepared for war. This changed very quickly. 
As early as on 25 July 1914, the Austro-Hungarian Empire adopted a number of 
statutory provisions which would prepare its economy for war. In particular, 
negotiations were started with banks and savings banks to provide the neces-
sary loans. On 1 August 1914, the first laws were adopted, interfering directly 
in the economy, limiting the export of goods and ensuring the supply of the 
population. The Ministry of the Interior strictly prohibited the export of food 
(flour and bakery products, cereals, vegetables, rice, animals and animal prod-
ucts). Following the Emperor's order, all producers, sellers, warehouse owners 
and companies engaged in the production and sale of food, had to report their 
stocks to the district authorities. In case of resistance, the state would resort to 
repressive measures (fines of 1,000 crowns or 3 months' imprisonment). 

Continuing restrictions, shortages and ultimately unfair assimilation policy 
of the Slovenian population demanded its toll. South Slavic politicians in the 
National Assembly gathered in the Yugoslav club at the session of the Nation-
al Assembly on May 30th, 1917 requested an internal transformation of the 
Habsburg Empire and demanded national autonomy. 

The municipality of Maribor under the leadership of Mayor Johann Schmi-
derer took the announcement of the May Declaration as a threat and a direct 
attack on the German interests in Maribor. The Maribor city council felt that 
the state didn't devoted the needed attention to the development of the South 
Slavic movement in favors of the May Declaration and therefore took the mat-
ters in to its own hands.

But, the damage has been done and the so called "train of destruction" 
couldn't be stopped anymore. The South Slavic politicians (backed by the Slav-
ic people) partnered and established national defense organizations (national 
councils), which laid the groundwork of an independent South Slavic state, 
that emerged in October 1918. 

The newly formed independent South Slav state announced in December 
1918 an end to the German authorities in Maribor, which meant that Johann 
Schmiderer lost his power in January 1919. 
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UDK 929Pfeifer V.:352.075.51(497.4Maribor)"1919/1920"
             94(497.4Maribor)"1919/1920"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dr. Vilko Pfeifer – prvi Slovenec 
na čelu mariborske občine 
po prevratu (1919–1920)

Gregor Antoličič
Univ. dipl. zgodovinar, asistent

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: gregor.antolicic@zrc-sazu.si

Povzetek:
Dr. Vilko Pfeifer je 2. januarja 1919 prevzel mariborsko občinsko oblast, 
ki je tako prvič v svoji zgodovini prešla v slovenske roke. V naslednjih 14-
tih mesecih je Pfeifer poizkušal najti srednjo pot med željami in zahtevami 
slovenskega dela mestnega prebivalstva ter nemškim delom prebivalstva, ki 
se je le s težavo sprijaznilo z dejstvom, da v mestu več ni predstavljalo glavne 
politične gonilne sile. Ob tem je Pfeifer dotedanji nemški obraz mesta postopno 
poskušal zamenjati s slovenskim ter na tak način mestu dati novo identiteto. Če 
upoštevamo mnoge težave in probleme, ki so se pojavili ob koncu prve svetovne 
vojne in razpadu Avstro-Ogrske, je Pfeiferju v kratkem mandatu uspelo postaviti 
temelje za slovenizacijo mestne občine Maribor. Avtor pričujočega članka tako 
na podlagi nepoznanega arhivskega gradiva poskuša predstaviti predvsem 
osebno gledanje Vilka Pfeiferja na njegov komisariat.

Ključne besede:
Vilko Pfeifer (1885–1965), Maribor, občina, preobrat, slovenizacija, upori 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 929–948,, 26 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški) 
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Konec prve svetovne vojne in politični prevrat sta od jeseni 1918 Maribor in 
njegovo prebivalstvo postavila pred velike izzive. Dotedanji politični primat 
nemškega prebivalstva mesta je tako rekoč čez noč zamenjala nova slovenska 
politična suverenost. Vilko Pfeifer je v težkih časih za mesto postal prvi Slove-
nec na čelu mariborske občine. Čeprav ni bil demokratično izvoljen, ampak ga 
je imenovala Narodna vlada v Ljubljani, je s svojim delom postavil temelje za 
nadaljnji družbeni in politični razvoj mesta. 

Družinsko ozadje dr. Vilka Pfeiferja 

Dr. Vilko Pfeifer je bil rojen 30. aprila 1885 v Krškem. Izhajal je iz relativno pre-
možne in politično aktivne družine. Njegov oče Viljem Pfeifer (1842–1917) je v 
60-tih letih 19. stoletja študiral pravo v Gradcu in na Dunaju. Študija ni zaključil, 
ker se je moral zaradi nastopa dediščine, ki mu jo je zapustil stric (duhovnik), 
leta 1865 preseliti v Krško oz. Staro vas, kjer je kupil hišo. Očitno je bila dedišči-
na tako velika, da si je Viljem lahko kupil hišo v centru Krškega, ki jo je dal na 
začetku 20. stoletja predelati v novem secesijskem stilu. Stavba je ohranjena še 
danes in se nahaja na Dalmatinovi ulici 5. Prihod v Krško je pri Viljemu zazna-
moval pričetek njegove politične kariere, ki je svoj vrhunec dosegla leta 1873, 
ko je bil v kmečkih volilnih okrajih Novo mesto, Črnomelj in Krško izvoljen za 
poslanca v dunajski državni zbor. Svoj mandat je obdržal vse do leta 1907. Na 
volitvah leta 1873 je Viljem nastopal kot kandidat mladoslovencev, po prvem 
slovenskem katoliškem shodu leta 1893 pa je prestopil h katoliški stranki. V 
državnem zboru je bil član odseka za davčno reformo (1873–1879); davčne-
ga odseka (1885–1896); obrambnega odseka (1879–1896 in 1899–1900) in 
vinarskega odseka (1891–1896 in 1901–1907). Ob delovanju v različnih odse-
kih je bil Viljem tudi sicer aktivni poslanec, ki je z mnogimi interpelacijami in 
resolucijami želel doseči določene ugodnosti za svoj volilni okraj. Posebej se je 
zavzemal za posavske vinogradnike, ki jih je po letu 1885 močno prizadela širi-
tev trtne uši1. Zaradi tega je kot državnozborski izposloval sredstva za obnovo 
posavskih vinogradnikov, v katerih so nato pričeli z nasajanjem tako imeno-
vanih amerikanskih trt, ki so bile veliko bolj odporne kot dotedanje domače 
vrste. Viljem je želel domače vinogradnike zaščititi tudi z uvedbo posebne cari-
ne na italijanska vina. Na splošno gledano je bil Viljem Pfeifer politik z daljno-
sežno vizijo, kar dokazuje tudi dejstvo, da se je v državnem zboru zavzemal za 
gradnjo dolenjske in belokranjske železnice ter regulacijo Save in Krke. Kljub 

1 Več o trtni uši na Slovenskem glej: Miha Seručnik, Trtna uš, ta strašno drobna pošast (Ljubljana, 2011); 
Več o vlogi Viljema Pfeiferja pri boju proti trtni uši glej: prav tam, 43, 121, 123, 127, 140, 145, 185 in 
194.
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odločnemu nastopanju v parlamentu se ni vmešaval v politične boje med raz-
ličnimi parlamentarnimi in nacionalnimi tabori. Zaradi tega je bil deležen šir-
šega spoštovanja med svojimi kolegi. Drugi mejnik v njegovi politični karieri je 
bila izvolitev za krškega župana leta 1875. Tako ni presenetljivo, da se je Viljem 
na Dunaju po nastopu županskega mesta še bolj zavzemal za svoje rojake iz 
Krškega in bližnje okolice. V dvajsetih letih županovanja je Viljem dosegel usta-
novitev Fare Krško (1894) in s tem prekinil dolgoletno podrejenost Krškega 
leskovški župniji. Kot župan se je zavzemal za ustanovitev gasilskega društva 
(1882) ter gradnje številnih novih občinskih stavb, ki so bile v mnogih primerih 
zgrajene s finančno pomočjo krškega mecena Martina Hočevarja. S pomočjo 
slednjega je Viljemu uspelo, da je bilo Krško izbrano za sedež okrajnega gla-
varstva, ki je obsegalo področje na desni strani Save od Šentjanža do Dobo-
ve skupaj s Šentjernejem in Mokronogom. Med drugim je bil tudi aktivni član 
krajevnega in okrajnega šolskega urada in nekaj let tudi krški šolski nadzornik. 
Kot župan se je ob izobrazbeni ravni zavzemal tudi za dobrobit revnejšega pre-
bivalstva. Tako je skupaj s svojo soprogo dajal hrano nekaterim revnim učen-

Rojstna hiša dr. Vilka 
Pfeiferja v Krškem, 
ki jo je njegov oče 
Viljem preure-
dil v secesijskem 
stilu (Foto: Gregor 
Antoličič)
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cem ter hkrati podpiral tudi novomeško dijaško kuhinjo. Ob županovanju in 
delovanju v dunajskem državnem zboru je bil Viljem med letoma 1877 in 1907 
tudi poslanec kranjskega deželnega zbora. V slednjem je med letoma 1877 in 
1901 zastopal kmečke občine Novo mesto, Kostanjevica na Krki in Krško, med 
letoma 1901 in 1907 pa kmečki občini Črnomelj in Metliko. Viljem je v času 
svoje dolge politične kariere prijateljeval z mnogimi pomembnimi slovenskimi 
politiki in kulturniki (Franom Šuklje, Karlom Klunom, Radoslavom Razlago,, 
Josipom Sitarjem, Davorinom Jenskom, Josipom Jurčičem idr.). Zaradi vseh 
omenjenih dejstev je bilo delovanje Viljema Pfeiferja izjemno pomembno za 
nadaljnji razvoj Posavja.2 

Viljemu Pfeiferju in njegovi soprogi Mariji (1861–1949) sta se v zakonu 
rodila dva sinova, prvorojeni Vilko (1885) in drugorojeni Jožef (1887–1963). 
Kljub temu da je pričujoči članek namenjen predstavitvi delovanja Vilka Pfe-
iferja, velja omeniti, da je bil njegov mlajši brat izjemno pomemben kulturni 
delavec, ki se je udejstvoval predvsem na glasbenem področju. Kljub svojemu 
umetniškemu nagnjenju pa je sredi 30-tih let 20. stoletja, tako kot oče Viljem, 

2 Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918 (Ljubljana, 1965), 356, 360 in 362; Ljudmila Šribar, 
"Rodbina Pfeifer", Posavski obzornik, september 2002, št. 58, 16–17; "Viljem Pfeifer", v: Slovenski bio-
grafski leksikon, 7. zvezek (Ljubljana, 1949); Josip Vošnjak, Spomini, ur. Vasilij Melik (Ljubljana, 1982), 
443–444.

Vilko Pfeifer s svojim 
očetom Viljemom 
in mlajšim bratom 
Jožefom okoli leta 
1890 (Ljudmila 
Šribar, "Rodbina 
Pfeifer", Posavski 
obzornik, september 
2002, št. 58, str. 16)
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opravljal tudi funkcijo krškega župana. Med tem ko je bil mlajši brat Jože torej 
bolj umetniške narave, je Vilko že od mladostniških let šel po očetovih stopi-
njah. Po končani gimnaziji se je vpisal na študij prava ter tako kot oče študiral 
v Gradcu in na Dunaju. V nasprotju z očetom je študij uspešno zaključil in pro-
moviral. Nato se je vrnil v Krško, kjer si je od leta 1909 naprej pričel nabira-
ti prve delovne izkušnje. V času prehoda iz Avstro-Ogrske v novo Državo SHS 
je bil leta 1918 najprej imenovan za okrajnega komisarja za Krško in nato za 
vladnega komisarja za Maribor. Njegovo delovanje kot komisar v Mariboru bo 
nekoliko kasneje obširneje predstavljeno. Po odstopu iz mesta vladnega komi-
sarja marca 1920 je bil septembra istega leta imenovan za vodjo okrožnega 
agrarnega urada v Mariboru. Leta 1923 je bil imenovan za vršilca dolžnosti veli-
kega župana v Mariboru. Naslednje leto je bil kot načelnik ministrstva za notra-
nje zadeve upokojen. S svojo družino je Maribor zapustil 23. decembra 1927 in 
se preselil v Ljubljano. Leta 1928 je zaprosil za reaktiviranje v upravno službo in 
bil imenovan za sodnega pripravnika pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Nato je 
bil imenovan za okrajnega glavarja v Sinju. Po podatkih, ki jih v svojem članku v 
Posavskem obzorniku navaja Ljudmila Šribar, žal pa niso podkrepljeni z naved-
bo virov ali literature, naj bi Pfeifer do leta 1932 opravljal tudi funkcijo okraj-
nega glavarja v Varaždinu in Splitu. Leta 1933 je bil premeščen k banski upravi 
Dravske banovine v Ljubljani, kjer je postal načelnik splošnega odseka in ob 
banu Natlačenu ena izmed vodilnih političnih osebnosti na področju Sloveni-
je. Do njegove druge in hkrati zadnje upokojitve je nato prišlo leta 1940. Vihre 
druge svetovne vojne je Pfeifer tako dočakal kot upokojenec. Po vojni se je leta 
1945 vrnil v Krško. Umrl je leta 1965 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. Poročen 
je bil z Vido Lah, hčerjo profesorja geografije in zgodovine ter domoznanskega 
pisca Evgena Laha. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri. Starejša hči Alenka je 
bila rojena leta 1915, mlajša Vida pa leta 1917. Alenka je doštudirala farmacijo 
v Zagrebu in se leta 1949 z možem Zvonimirjem Šušteršičem preselila v Celje, 
kjer je Zvonimir postal ravnatelj bolnišnice, Alenka pa vodja bolnišniške lekar-
ne. Vida je končala učiteljišče v Ljubljani, a se je po vojni usposobila za farma-
cevtsko tehnico in do svoje upokojitve delala v krški lekarni.3

3 Ljudmila Šribar, "Rodbina Pfeifer" (nadaljevanje), Posavski obzornik, oktober 2002, št. 59, 30–31; Peter 
Ribnikar, Sejni zapisniki Narodne Vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za 
Slovenijo: 1918–1921, 1. del: od 1. novembra 1918 do 26. februarja 1919 (dalje: Ribnikar, Sejni zapi-
sniki) (Ljubljana, 1998), 188; Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), Gospodinjske kartoteke Mestne 
občine Maribor, fond Mestna občina Maribor, karton 645, kartoteka Vilko Pfeifer; PAM, Domovinske 
kartoteke Mestne občine Maribor, fond Mestna občina Maribor, kartoteka Vilko Pfeifer.
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Delovanje dr. Vilka Pfeiferja kot vladnega komisarja za mesto 
Maribor 

V uvod v Pfeiferjevo delovanje v Mariboru naj bo povedano, da se bo avtor pri-
čujočega članka osredotočil na nekatera do sedaj neobdelana področja Pfe-
iferjevega delovanja, saj je Mojca Zadravec v svoji diplomski nalogi z naslovom 
Mestna občina Maribor 1919–1921 obširno analizirala delo Vilka Pfeiferja, 
Josipa Leskovarja, Iva Poljanca in Viktorja Grčarja. Omenjena diplomska nalo-
ga se tako priključuje trendu, ki mu lahko v zadnjem času sledimo v slovenskem 
zgodovinopisju. Mnogi zgodovinarji, pod njihovim mentorstvom pa tudi diplo-
manti, so se namreč pričeli ukvarjati z biografijami "pozabljenih" slovenskih 
politikov, gospodarstvenikov in kulturnih delavcev. Slednji niso za slovenski 
razvoj nič manj pomembni kot nekatere vidnejše politične osebnosti, ki so bile 
v preteklosti predmet številnih raziskav in polemik. Tudi v osrednjem sloven-
skem biografskem delu, Slovenskem biografskem leksikonu, ki je izhajal vse od 
leta 1925 pa tja do leta 1991, zaman iščemo biografije nekaterih pomembnih 
posameznikov iz slovenske preteklosti. Tako lahko v Slovenskem biografskem 
leksikonu najdemo biografijo Viljema Pfeiferja, medtem ko biografijo Vilka 
Pfeiferja iščemo zaman. V želji po odpravljanju teh in podobnih pomanjklji-
vosti Slovenski biografski leksikon v zadnjih letih doživlja prenovo. Novi zvezki, 
ki izhajajo po abecednem vrstnem redu, nosijo ime Novi slovenski biografski 
leksikon. Čeprav lahko nekatere osebe, ki jih v starem leksikonu ni, najdemo v 
drugih leksikonih, npr. Enciklopediji Slovenije, so tudi te izdaje v mnogih pri-
merih pomanjkljive. Hkrati so biografije v leksikonih izredno kratki sestavki 
iz katerih lahko izluščimo le ključne mejnike iz življenja obravnavane osebe. 
Prav zato so nove raziskave, pa tudi če so samo v obliki diplomskih nalog, izje-
mnega pomena za slovensko zgodovinopisje, saj osvetljujejo nekatera, do sedaj 
neznana področja iz življenja in dela naših prednikov. Zaradi tega gre posebna 
hvala tistim univerzitetnim profesorjem, ki imajo čut za prepoznavanje pome-
na "pozabljenih" posameznikov za razvoj slovenskega naroda. Na tej podlagi 
je bilo, kot že omenjeno, tudi delovanje Vilka Pfeiferja kot vladnega komisarja 
deležno posebne raziskave. Iz tega razloga se je avtor pričujočega članka odlo-
čil, da bo na podlagi virov, ki jih Mojca Zadravec ni vključila v svojo diplomsko 
nalogo, njeno delo o Pfeiferju dopolnil. Ta dopolnitev zajema predvsem Pfe-
iferjevo mnenje glede prevratnega obdobja in svojega delovanja v Mariboru. 
Temeljni vir za pričujoči članek predstavljajo Pfeiferjevi odgovori na Maistrovo 
anketo iz leta 1924, ki se nahajajo v fondu Prevratni dogodki na slovenskem 
Štajerskem. Fond hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Zbirko gradiva je zasnoval 
Rudolf Maister, ki je omenjeno anketo razposlal vsem, ki so sodelovali pri pre-
vratu. Maister je namreč želel napisati zgodovino prevrata. Fond tako vsebuje 
odgovore na anketo ter nekatere druge dokumente povezane s prevratom. Ob 
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tem se v fondu nahajajo tudi Maistrovi lastni zapiski.4 
Prva svetovna vojna, ki se je pričela 28. julija 1914, ko je ostareli cesar Franc 

Jožef podpisal vojno napoved Kraljevini Srbiji, je zapečatila nadaljnji razvoj 
Avstro-Ogrske. Čeprav je vojni napovedi sledilo kratko obdobje evforije z zna-
nim geslom "do božiča bomo doma" in drugimi potezami vojne propagande, 
se je situacija hitro spremenila. Narodni monarhi, ki so za svojega cesarja oz. 
kralja šli v boj proti sosednjim državam, so se od avgusta in septembra 1914 
naprej morali soočati s težavami, na katere ob evforiji ob izbruhu vojne niso 
pomislili. Že v času mobilizacije je za mnoge evforijo zamenjala žalost ob odho-
du najbližjih, ko pa so iz front začela prihajati poročila o prvih padlih, pa se je 
v mnogih primerih žalosti pridružilo še žalovanje za padlimi svojci. Poleg tega 
se je med prebivalstvom v zaledju kmalu širil strah glede lastnega preživetja, saj 
se je Avstro-Ogrska hitro znašla v situaciji, ko je za svoje prebivalstvo le s težavo 
zagotavljala zadostno količino hrane. Tudi visoki vojaški predstavniki dvojne 
monarhije so po izbruhu vojne hitro doživeli presenečenje. Podcenjevanje srb-
ske trdoživosti in vojaška nemoč na vzhodnem bojišču sta namreč avstro-ogr-
ski generalštab pod vodstvom Conrada von Hötzendorfa postavila pred velike 
izzive. Ker je relativno hitro postalo jasno, da vojna ne bo kratkotrajna, je mora-
la država z različnimi ukrepi zagotoviti mir in stabilnost na notranjepolitičnem 
področju.5 

Pomanjkanje hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin je 23. maja 
1915 še dodatno poglobil vstop Kraljevine Italije v vojno. Anton Korošec je že 
20. maja, tik pred italijanskim vstopom v vojno, glede prihajajoče nevarnosti 
izjavil: "Roke proč od naše zemlje in naše usode!"6 Koroščeve besede, izrečene 
v Mariboru, bi lahko razumeli tudi kot izraz emancipacije slovenskega naroda 
in njegovega dojemanja naselitvenega prostora na katerem je živel. Da so bile 
omenjene besede izrečene v Mariboru je z obzirom na nadaljnji potek dogod-
kov prav tako simbolno dejanje. Mesto ob Dravi, v katerem so živeli Slovenci in 
Nemci, je bilo po vstopu Kraljevine Italije v vojno izbrano za sedež poveljstva 
jugozahodne fronte, ki je igralo ključno vlogo pri obrambi države pred italijan-
skim vdorom. Ob razpadanju Avstro-Ogrske pa je Maribor postal center delo-
vanja prevratnikov, ki so se bojevali za priključitev severnega slovenskega nase-

4 Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934) 
(Celovec, 2002), 16–22; PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem, 1887–1920, 
http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=44032, vpogled: 22. 8. 2017; Enciklopedija Slovenije v sistemu 
COBISS, http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=17411, vpo-
gled: 12. 1. 2017.

5 Petra Svoljšak, "Cesar Franc Jožef in prva svetovna vojna", v: Franc Jožef, ur. Gregor Antoličič (Ljubljana, 
2016), 135–138; Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana, 1990), 552–560; Gregor Jenuš, "Slovenci in 
velika vojna (1914–1918)", Studia Historica Slovenica 15 (2015), št. 2, 304.

6 "Roke proč od naše zemlja!", Slovenec, 22. maj 1915, št. 115, 1.
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litvenega območja k novi državi. Na tej podlagi bi lahko ocenili, da je Maribor v 
obdobju med letoma 1915 in 1919 doživel do tedaj najbolj viharne čase vse od 
turških vpadov naprej.7 

Sredi vojne vihre je nato 21. novembra 1916 umrl cesar Franc Jožef. Slednji 
je za Slovence in tudi druge narode monarhije predstavljal povezovalni člen 
in avtoriteto, ki je stala nad vsemi politiki. Novi in hkrati tudi zadnji cesar pod 
katerim smo živeli Slovenci, cesar Karel, v dveh letih vladanja narodov monar-
hije ni uspel nase vezati v tej meri, kot je to uspelo njegovemu predhodniku. 
Čeprav je Karel že aprila 1917 razmišljal o manifestu, ki bi zagotovil avtonomi-
jo narodom monarhije, je do njegove uresničitve prišlo šele 17. oktobra 1918. 
Cesarjev manifest je bil tega dne objavljen v časniku Wiener Zeitung in je pred-
videval preoblikovanje avstrijskega dela monarhije v zvezno državo s široko 
mero avtonomije za posamezne narode. Toda manifest je prišel prepozno, da 
bi lahko ustavil propad države, saj so posamezni narodi monarhije že pripra-
vljali svoj odhod iz dotedanje domovine in ustanovitev novih držav. Na strani 
Slovencev oz. južnih Slovanov je to postalo jasno že 2. oktobra, ko je Anton 
Korošec v govoru v dunajskem parlamentu vladi Maxa Hussareka von Hein-
leina odrekal pravico, da bi lahko odločala o usodi južnih Slovanov. Temelj za 
odhod južnih Slovanov iz dvojne monarhije je bil nato postavljen 5. in 6. okto-
bra, ko so v Zagrebu južnoslovanski politiki ustanovili Narodno veče Slovencev, 
Hrvatov in Srbov. Predsednik novega organa je postal prav Anton Korošec. Dan 
pred izdajo cesarjevega manifesta je Narodno veče izdalo razglas v katerem je 
zahtevalo ustanovitev suverene južnoslovanske države. Cesarjev manifest, ki ga 
je spisal Hussarek, je tako prišel prepozno, da bi lahko spremenil tok dogod-
kov. V časniku Neue Freie Presse so glede postopanja Hussareka 18. oktobra 
1918 zapisali: "…narodi tega njegovega darila niso hoteli imeti /…/ Zadnji govor 
ministrskega predsednika je bil nepojmljiv izpust krmila in vlada je sedaj brez 
kakršnega koli vpliva na potek dogodkov."8 Ob tem je potrebno poudariti, da 
je Hussarek oz. njegova vlada želela odstopiti že 11. avgusta 1918, vendar ji je 
cesar Karel prehodno še pustil mandat. Pred objavo cesarjevega manifesta se je 
Anton Korošec še zadnjič sestal s cesarjem. Na avdienci 11. oz. 12. oktobra, ki je 
potekala v Badnu pri Dunaju, bi naj cesar Korošcu ponudil, da bi južni Slovani 
dobili svojo avtonomno enoto znotraj monarhije, toda le ob pogoju, da bi Trst, 
Reka in prometnice proti tema pristaniščema ostali pod kontrolo skupne vlade 
na Dunaju. Korošec je cesarjevo ponudbo zavrnil in argumentiral, da bi Trst 
in Reka morala ostati znotraj južnoslovanske sfere. Hkrati je tudi poudaril, da 
Nemcem in Madžarom ne bi nihče branil dostopa do omenjenih pristanišč. Ko 

7 Gregor Antoličič, "Nadvojvoda Evgen", Prispevki za novejšo zgodovino LV (2015), št. 2, 206–211.
8 "Die Veierliche Ankündigung des Bundesstaates", Neuen Freie Presse, 18. oktober 1918, št. 19450, 1.
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je ob koncu avdience Karlu postalo vedno bolj jasno, da si južni Slovani želijo 
avtonomijo izven okvirjev monarhije, je pričel apelirati na tradicionalno zve-
stobo južnoslovanskih narodov do cesarske hiše. Toda Korošca cesarjeve bese-
de niso prepričale. Ob odhodu bi se naj poslovil z znamenitimi in mnogokrat 
citiranimi besedami: "Majestät es ist zu spät!" in tako na simbolni ravni prekinil 
stoletja trajajočo habsburško vladavino nad Slovenci. Dne 29. oktobra 1918 je 
nato prišlo do ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. S tem zadnjim 
aktom so južnoslovanski narodi dokončno stopili iz monarhije, ki je svoj konec 
doživela 11. novembra, ko je cesar Karel moral odstopiti iz avstrijskega presto-
la.9 

Ob že omenjeni ustanovitvi Narodnega veča Slovencev, Hrvatov in Srbov 
v začetku oktobra 1918, je potrebno omeniti tudi ustanovitev Slovenske naro-
dne vlade v Ljubljani 16. avgusta 1918. Na prvi seji je bil za njenega predsednika 
izbran Anton Korošec. Narodna vlada je bila nepolitična tvorba, saj ni izhajala 
iz demokratičnih volitev. Kljub temu je bil njen cilj zastopati slovenske narodne 
interese. Ob vladi v Ljubljani je prišlo do ustanavljanja regionalnih odbor. Izmed 
slednjih je bil za Maribor zadolžen 26. septembra 1918 pod vodstvom Anto-
na Korošca ustanovljeni Narodni svet za Štajersko. V njegovem odboru so bili: 
dr. Karel Verstovšek (predsednik), dr. Franjo Rosina (podpredsednik), Franc 
Voglar (tajnik) in dr. Fran Kovačič (blagajnik). Narodni svet za Štajersko se je 
sprva sestajal vsakih 14 dni, od konca oktobra vsak drugi dan, od 2. novembra 
naprej pa vsak dan. Na sejah so obravnavali ustanavljanje krajevnih narodnih 
svetov in narodnih straž ter probleme povezane z oskrbo s hrano. Pomembna 
dejavnost narodnega sveta je bila tudi zbiranje podatkov glede narodne meje 
na Štajerskem in v Prekmurju. Prve uspehe je Narodni svet za Štajersko beležil 
od konca oktobra naprej, ko mu je uspelo pod svoj nadzor dobiti hrano, ki so 
jo iz slovenske Štajerske pošiljali v druge predele monarhije. Nadzor nad hrano 
je v težkih časih bližanja konca vojne in posledično velikem pomanjkanju šta-
jerskemu narodnem svetu dal veliko politično moč. Na tej podlagi mu je tudi 
uspelo doseči, da je avstrijsko vladno namestništvo v Gradcu imenovalo na slo-
venskem Štajerskem slovenske okrajne glavarje. Slednji so svoje dolžnosti pre-

9 Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Slovenska politika v času 
zadnjega habsburškega vladarja Karla (Celje, 2016), 151–168, 173 in 179–181; "An Meine getreu-
en Österreichischen Wölker", Wiener Zeitung, 17. oktober 1917, št. 240, 1; Gordon Brook-Shephard, 
Um Krone und Reich. Die Tragödie des letzten Habsburgerkaisers (Wien, 1968), 194; "Osnutje novih 
držav v Avstriji?", Slovenec, 17. oktober 1918, št. 239, 1; Igor Grdina, "Slovenci v vrtincu velike vojne", 
v: Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst (Ljubljana, 2005) 45–47; Manfried 
Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918 (Wien–
Köln–Weimar, 2013), 1027–1039; Jurij Perovšek, "Iz Avstro-Ogrske", v: Slovenska novejša zgodovina 
1848–1992, 1. knjiga, ur. Jasna Fischer idr. (Ljubljana, 2005), 169–174; Aleksandra Gačić in Gregor 
Jenuš, Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923), zaslužni slovenski politik (dalje: Gačić in 
Jenuš, Verstovšek) (Velenje, 2016), 91–93.
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vzeli 1. novembra. V Mariboru je tako novi okrajni glavar postal dr. Srečko Lajn-
šič. Ker je bila mariborska mestna uprava še vedno v rokah Nemcev, je narodni 
svet za Štajersko na občino prav tako pritiskal z grožnjo, da bodo preprečili 
oskrbo mesta s prehrano. Na podlagi takšnih groženj si je narodni svet pridobil 
avtoriteto pri mariborski nemški občinski upravi. Slednja je namreč obljubila, 
da brez odobritve narodnega sveta ne bo storila ničesar. Z delovanjem Naro-
dnega sveta za Štajersko so bili postavljeni pomembni temelji na osnovi katerih 
je lahko Vilko Pfeifer po svojem prihodu v mesto začel graditi Slovensko podo-
bo Maribora. Po ustanovitvi nove države je Narodni svet za Štajersko počasi 
izgubljal svoje pristojnosti. Zadnjič se je sestal 31. decembra 1918.10 

Vilko Pfeifer, ki je, kot že omenjeno, od leta 1918 zasedal funkcijo vladnega 
komisarja za Krško, je bil 13. decembra 1918 na 33. seji Narodne vlade države 
SHS v Ljubljani imenovan za vladnega komisarja za mesto Maribor.11 V sklopu 
Maistrove ankete je Pfeifer sicer zapisal, da je bil 16. decembra imenovan na 
pozicijo vladnega komisarja za Maribor. Ne glede na to, ali je do uradnega ime-
novanja prišlo 13. ali 16. decembra, je Pfeifer v Maribor prispel 22. decembra. Po 
prihodu v mesto se je najprej odpravil do Rudolfa Maistra in Narodnega sveta 
za Štajersko. Po srečanju je Pfeifer poizkušal dobiti sobo v mariborskem hotelu 
Meran, vendar je ob tem naletel na težave. Ob prihodu v hotel je osebje nagovo-
ril v slovenščini, slednje pa mu je v nemščini odvrnilo, da ga ne razume. Pfeiferju 
je nato postalo jasno, da je hotel v nemških rokah in mu zaradi tega niso želeli 
nuditi sobe. Osebje na recepciji ga je tako zavrnilo z izjavo, da nimajo nobene 
proste sobe. Pod vtisom zavrnitve se je Pfeifer odpravil do takratnega štajerske-
ga obmejnega poveljstva. Tam so mu pokazali spisek prostih sob v mariborskih 
hotelih. Iz slednjega je Pfeifer razbral, da je bilo v hotelu Meran še kar nekaj 
prostih sob. Zaradi tega se je v spremstvu poveljnika štajerskega obmejnega 
poveljstva odpravil nazaj v hotel, kjer so mu nato takoj nudili prenočišče. Prvi 
Pfeiferjev dan v Mariboru je tako potekal pod vtisom narodnih nasprotji, ki so 
nato zaznamovala tudi njegovo delo kot vladni komisar.12 

Drugi dan po prihodu v Maribor je Pfeifer sestankoval z Rudolfom Mai-
strom in drugimi akterji prevrata. Tema sestanka je bilo vprašanje, kdaj bi naj 
vladni komisar prevzel oblast nad mariborsko občinsko upravo. Na sestanku je 

10 Lojze Penič, "Konec avstrijske oblasti v Mariboru 1918–1919", Časopis za zgodovino in narodopis-
je 50 (1979), št. 1–2, 385–389; Bruno Hartman, Rudolf Maister (Ljubljana, 1989), 102, 105–106 in 
155; Bruno Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918/1919", Studia Historica Slovenica 2 (2002), št. 1, 191, 
210–211 (dalje: Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918/1919"); Gačić in Jenuš, Verstovšek, 88–90.

11 Ribnikar, Sejni zapisniki, 184.
12 PAM, Zbirka prevratni dogodki na Slovenskem Štajerskem (1887–1920), karton 1, spis 49, Odgovori 

na Maistrovo anketo: Pfeifer Vilko, vladni komisar za mesto Maribor (dalje: PAM, odgovori na 
Maistrovo anketo); Antoša Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941", v: Maribor skozi sto-
letja. Razprave I. (Maribor, 1991), 279 (dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941").
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bilo ugotovljeno, da v danem trenutku še ni nastopil primerni čas za prevzem 
dotedanje nemške mestne uprave. Zaradi tega so določili 2. januar 1919 za dan 
prevzema oblasti v Mariboru. O takšni nameri je bil obveščen tudi tedanji mari-
borski župan dr. Ivan Schmiderer. Za sestankom se je Pfeifer vrnil k svoji družini 
v Krško, kjer je ostal preko božičnih praznikov in se nato po novem letu vrnil 
v Maribor.13

Po vrnitvi v Maribor 1. januarja 1919 se je Pfeifer ponovno srečal z Mai-
strom, da bi se dogovorila glede poteka prevzema mariborske občinske upra-
ve. Med pogovorom sta se dogovorila, da bo prihodnji dan ob 11.00 uri Pfeifer 
uradno prevzel oblast nad mariborsko občinsko upravo. Odločilni dan za pre-
vzem oblasti je, tako kot so se dogovorili že 23. decembra 1918, postal 2. januar 
1919. Tega dne sta se Pfeifer in Maister v spremstvu vodje okrajnega glavarstva 
dr. Srečka Lajnšiča, polkovnika Antona Koserja, policijskega komisarja dr. Ivana 
Senekoviča ter predstavnikoma Narodnega sveta SHS v Ljubljani dr. Franja 
Rosine in Frana Žebota zglasila na mariborskem rotovžu. Njim nasproti so stali 
dotedanji župan dr. Schmiderer, podžupana Nasko in Suppanz, mestna sveto-
valca Franz Bernhard in Krištof Futter, poslanec Westian in mestni uradniki dr. 
Schiner, dr. Url ter dr. Valentin. Nato je dr. Lajnšič prebral uredbo o razpustu 
mestnega sveta in imenovanju Vilka Pfeiferja za vladnega komisarja za mesto 
Maribor. Temu je sledila ostra nota župana dr. Schmidererja, ki je nasprotoval 
omenjenim ukrepom, a se je na koncu uklonil in mestno upravo predal v roke 
dr. Pfeiferja. Predaji mestne uprave je popoldne sledila zadnja seja dotedanjega 
mestnega sveta pri kateri je prisostvoval tudi dr. Pfeifer. Na seji se je dr. Schmi-
derer v primernih in mirnih besedah, kot se je spominjal Pfeifer, poslovil od 
svojih sodelavcev. Po govoru župana se je k besedi oglasil podžupan Suppanz. 
Njegov nastop je Pfeifer označil kot "fulminanten nemško-nacionalno navdah-
njen govor"14. Suppanz je v svojem govoru namreč protestiral proti razpustu 
mestnega sveta in nasprotoval Pfeiferjevemu imenovanju za vladnega komi-
sarja. Zaradi tega je napovedal pritožbo pri Narodni vladi v Ljubljani. Pfeifer je 
na takšne provokacije odgovoril mirno in Suppanzu povedal, da se lahko pri-
toži, vendar lahko to stori samo kot privatna oseba in ne kot član mariborskega 
mestnega sveta. Po seji je Pfeifer prevzel županovo pisarno in pričel s svojim 

13 PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Rudolf Maister, Prevzem mestne uprave v Mariboru, dne 2. janu-
arja 1919 (dalje: Maister, Prevzem mestne uprave); Kronika slovenski mest 1 (1934), 228.

14 PAM, odgovori na Maistrovo anketo.
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delom kot vladni komisar za mesto Maribor.15 
Eden izmed ključni problemov za Pfeiferja so po prevzemu mariborske 

občine postali uslužbenci mestne uprave, ki so bili po veliki večini po nacio-
nalni pripadnosti Nemci. Pfeifer sam je v Maistrovi anketi zapisal, da med 250 
uslužbenci na občini ni bilo niti enega Slovenca. Zaradi tega je že prvi dan svo-
jega mandata odpustil vse tri mestne pravnike, ki so bili po njegovem mnenju 
nemško-nacionalno usmerjene in so v preteklosti krivično in sovražno ravnali 
s Slovenci v Mariboru. Ob pravnikih je Pfeifer odpustil tudi vse uradnike in poli-

15 Mojca Zadravec, Mariborska mestna občina 1919–1921 (dalje: Zadravec, Mariborska mestna obči-
na), diplomska naloga (Maribor, 2010), 18–21; PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Maister, Prevzem 
mestne uprave, 228; Boj za Maribor 1918–1919. Spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za 
Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. (Maribor, 1988), 184 Švajncer (dalje: 
Švajncer, Spominski zbornik); Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa 
Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2008), 88; Gregor Jenuš, Ko je Maribor 
postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. Stoletja in v pre-
vratni (Maribor, 2011), 109–110 in 112–113 dobi (dalje: Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski); Gačić 
in Jenuš, Verstovšek, 105–106.

Dr. Vilko Pfeifer 
(Zasebna domoznan-
ska zbirka Primoža 
Premzla Maribor)
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ciste, ki so bili prav tako usmerjeni proti Slovencem.16 
Poleg težav znotraj same mestne uprave je Pfeifer kot vladni komisar moral 

zagotavljati tudi normalno delovanje občinskih podjetji. Sam je ocenjeval, da 
mu je po prevzemu oblasti uspelo v klavnici, vodovodu, plinarni, kopališču in 
drugih občinskih podjetjih ohraniti normalno delovanje, edine težave je pov-
zročala oskrba mesta s hrano. Vladni komisar se je namreč pritoževal, da je bila 
v mestnih skladiščih nakopičena le vojna hrana ter pokvarjeno zelje, repa in 
sočivje. Problem oskrbe mesta z zadostno količino hrane ni nastopil šele ob 
Pfeiferjevemu prevzemu oblasti. Mesto je namreč že od leta 1915 naprej imelo 
vedno večje težave pri oskrbi s hrano, kar je bila posledica vojne in težkega 
položaja Avstro-Ogrske. Konec vojne situacije ni spremenil. Pfeifer je tako z 
velikim trudom in ob pomoči nekaterih mariborskih obrtnikov poizkušal še 
dobra živila, ki so bila v mestnih skladiščih, prodati v Avstrijo in z izkupičkom 
kupiti moko, mast, sladkor in mleko. Ob slednjih je Pfeifer za mesto uspel zago-
toviti tudi svinjino in govedino, ki sta v Maribor prišli iz Hrvaške in Slavonije. 
Toda kljub določenim uspehom je mesto v začetku leta 1919 še naprej pestilo 
pomanjkanje. Težave so se pojavljale pri oskrbi z mlekom, kar so najbolj občutili 
bolniki in dojenčki. Eden izmed vzrokov za pomanjkanje mleka je bilo dejstvo, 
da so bili iz vojaške službe odpuščeni nabiralci mleka, kar je znatno zmanjšalo 
njegovo količino, ki ga je občina imela na razpolago. Da bi vsaj delno omilili 
pomanjkanje, je občina omejila uporabo mleka v kavarnah in slaščičarnah. Pro-
blemi so se pojavljali tudi pri oskrbi z moko in kruhom, kar je občino prisililo v 
regulacijo cen omenjenih produktov. Hkrati pa so na občino pritiskali peki in 
njihovi pomočniki, ki so zahtevali večje mezde. Za reševanje problema oskrbe s 
prehrano se je Pfeifer februarja 1919 obrnil na Antona Korošca s prošnjo, da bi 
slednji pri beograjski vladi izposloval prehrano za Maribor. Korošcu je nato res 
uspelo za mesto pridobiti sedem vagonov svinjske masti ter dva vagona povoj-
nega debelega špeha in mesa. Takšne in podobne koncesije so vsaj delno omi-
lile stisko v Mariboru.17

Ob problemih glede oskrbe mesta s hrano je bila ključna naloga Vilka Pfe-
iferja, da do tedaj nemškem mestu da novi Slovenski videz. Če upoštevamo dej-
stvo, da je v mestu po prevratu še vedno živelo ogromno število nemškega pre-
bivalstva, ki je tudi znotraj občinske uprave še nekaj časa predstavljalo močni 
faktor, je bila naloga poslovenjenja mesta izjemno težavna. Avstro-ogrski ura-
dniški ustroj, ki ga je Pfeifer podedoval, je deloval kot dobro naoljen stroj, ki ga 
je bilo možno le postopno preoblikovati. Tudi Slovensko prebivalstvo mesta je 
bilo navajeno na nemško uradništvo, slednje pa se je v dolgih desetletjih vlada-

16 PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Maister, Prevzem mestne uprave, 229.
17 PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Zadravec, Mariborska mestna občina, 66–71.
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nja ukoreninilo v mestno upravo. To dokazuje tudi dejstvo, da so bili vsi doku-
menti, ki jih je občina bodisi izdala bodisi prejela vse do februarja 1919, žigo-
sani z nemškim žigom. Pfeifer je v intervjuju za Male Novice povedal, da je bilo 
nemogoče na mah na občini vpeljati slovensko uradovanje. Vladni komisar se 
je namreč zavedal problema, da je v mestu primanjkovalo dovolj slovenskih 
uradnikov, slovenskih tiskovin ter drugih uradniških pripomočkov, med kate-
rimi je Pfeifer izpostavil prav pečate. Tudi proračun za leto 1919 je bil izdan v 
nemškem in slovenskem jeziku. Šele proračun za leto 1920 je bil izdal samo v 
slovenščini. Zaradi ogromnega števila Nemcev, ki je še naprej delalo na občini, 
so nekateri dokumenti, ki jih je občina izdajala sredi leta 1919 za svoje usluž-
bence, bili prav tako napisani v slovenščini in nemščini.18 

Zaradi problemov glede prehrane in slovenizacije mesta delo Vilka Pfeifer-
ja ni bilo enostavno. Na eni strani se je moral spopadati z velikim številom nem-
škega prebivalstva, ki je bilo zaradi dolgih desetletji trajajoče politične nadvlade 
v mestu navajeno svojega nadrejenega položaja in se je le s težavo privajalo na 
novo situacijo. Po drugi strani pa je slovenizacija mesta za marsikaterega Slo-
venca potekali prepočasi. Pfeifer se je tako zavedal, da mora čim hitreje spre-
jeti prve ukrepe za spreminjanje podoba mesta. Pomladi 1919 je zaradi tega 
pričel razmišljati o spremembi uličnih imen. Toda ker ni želel na lastno pest 
spreminjati imen, je imenoval posebno komisijo, ki bi naj odločala o njegovih 
predlogih. Manj previden je bil pri preimenovanju trgovinskih imen, saj je pre-
prosto izdal odlok, po katerem je bilo potrebno vsa nemška imena spremeniti 
v slovenska. Do dokončnega preimenovanja ulic pa je nato prišlo 26. novembra 
1919, ko je od Pfeiferja imenovana komisija zaključila svoje delo.19

Prva prava politična preizkušnja je za Pfeiferja prišla že 27. januarja 1919. 
Tega dne se je v Mariboru mudil ameriški general major Sherman Miles, ki se 
je v Mariboru ustavil na poti na Koroško. Slednji je bil član ameriške študijske 
komisije s sedežem na Dunaju, ki je delovala kot organ ameriške delegacije na 
pariški mirovni konferenci. Naloga komisije je bila, da poučuje vse politične, 
nacionalne in gospodarske prilike na območju nekdanje Avstro-Ogrske in bal-
kanskih držav. Miles se je v Mariboru mudil že 20. januarja, ko si je ogledal od 
jugoslovanskih čet zasedeno štajersko demarkacijsko črto. Ob obisku je Miles 
napovedal, da se bo v mesto vrnil čez dober teden. To napoved je mariborska 
nemška politična elita izkoristila za priprave na demonstracije. Do slednjih je 
ob drugem Milesovem obisku mesta dejansko prišlo, saj je nemški del mestne-

18 PAM, fond Mestna občina Maribor (1528–1941), karton 543, Proračuni mestne občine: za 1.1919 
do 1926, k njim pojasnila in spisi, Proračun za leto 1919 in 1920.; PAM, fond Mestna občina Maribor 
(1528–1941), karton 177, Splošna registratura 1919–1941: spisi 1919 od 1–1000, ovoj leto 1919: 1, 
2, 22, 23, 26, 29, 33, 52, 53, 56; Zadravec, Mariborska mestna občina, 34, 136–137.

19 PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Zadravec, Mariborska mestna občina, 48–54 in 138–144; Jenuš, 
Ko je Maribor postal slovenski, 143–146.
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ga prebivalstva želel izraziti svoje nestrinjanje s priključitvijo Maribora jugoslo-
vanski državi. Glavni krivci za demonstracije, ki so terjale tudi nekaj žrtev, so 
bili v Pfeiferjevih očeh nekdanji nemški voditelji mestne uprave. Slednji bi naj 
po njegovem mnenju skupaj s socialnimi demokrati iz tujine, ki bi naj bili nem-
ško nacionalno usmerjeni, organizirali proteste in mobilizirali nemško mestno 
prebivalstvo. Pfeifer je število protestnikov ocenil na ok. 20.000, kar je v spričo 
dejstva, da je Maribor takrat imel približno 25.000 prebivalcev enormna števil-
ka. Ob jutranjem prihodu v pisarno je Pfeiferja na dan demonstracije na pisalni 
mizi čakalo grozilno pismo. Nekaj ur kasneje je ob pogledu iz svoje pisarne na 
Glavnem trgu videl ogromno maso ljudi. Šele po strelih v množico, ki je šefa 
mariborske policije dr. Senekoviča že skoraj pretepla do smrti, so demonstranti 
pobegnili in situacija se je počasi normalizirala. Demonstracije so bile za Pfe-
iferja jasni pokazatelj, kakšno mobilizacijsko moč je imel nemški del prebival-
stva, zaradi katerega je moral glede slovenizacije mesta postopati še bolj previ-
dno in premišljeno.20 

Kljub obilici težav, s katerimi se je Pfeifer dnevno sovpadal, je vseeno našel 
čas za sprostitev. S svojimi ožjimi sodelavci je po končanem delu običajno zaha-
jal v hotel Zamorec, kjer so se pogovarjali o delu in načrtovali naslednje korake 
za prihodnje dni. Ožja komisarjeva ekipa je skupaj preživljala tudi vikend, ko se 
jim je pogosto pridružil tudi Rudolf Maister. Slednjega je Pfeifer pogosto ime-
noval "naš ljubljeni vodja", kar kaže na njegovo izjemno spoštovanje do Mai-
stra. Pfeiferjev krog se je pogosto zbiral tudi na njegovem domu ali pa na domu 
dr. Lajnšiča. Pfeifer je od začetka leta 1919 s svojo družino živel na Trubarjevi 
ulici, dokler se niso leta 1926 preselili na Prešernovo ulico. Nedelje je Pfeifer v 
krogu svoje družine in prijateljev običajno preživljali pri Šentilju na vinogradu 
sodnega nadsvetnika Ravniharja. Pfeifer se je zelo rad spominjal teh druženj, na 
katerih so veliko debatirali in kovali skupne načrte za prihodnost.21

Pfeiferjevo delovanje je bilo kljub številnim uspehom deležno tudi številnih 
kritik. Mojca Zadravec je v svoji diplomski nalogi analizirala mariborsko časo-
pisje takratnega časa in prišla do zaključka, da je del časnikov Pfeiferja podpiral, 
drugi del pa njegovo delo kritiziral. Ker je bil Pfeifer član Jugoslovanske demo-
kratske stranke, torej liberalno usmerjeni politik, je nekako razumljivo, da so 
ga podpirali tisti časniki, ki so bili bližje njegovi politični ideologiji. Tako je bil 

20 Lojze Ude, Boj za severno Slovensko mejo 1918/19 (Maribor, 1977), 108–113; Zadravec, Mariborska 
mestna občina, 24–32; PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Dr. I. Senekovič, "Sedemindvajseti januar 
1919 v Mariboru", Kronika slovenskih mest 3 (marec 1936), št. 1, 59–114; Švajncer, Spominski zbornik, 
186–187; Jerneja Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991", Studia Historica Slovenica 2 (2002), 
št. 1, 98; Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918/1919", 214–215; Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski, 
122–126.

21 PAM, odgovori na Maistrovo anketo; PAM, Domovinske kartoteke Mestne občine Maribor, fond 
Mestna občina Maribor, kartoteka Vilko Pfeifer.
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vladni komisar deležen velike podpore časnika Mariborski delavec, medtem ko 
sta katoliško usmerjana časnika Male Novice in Straža zastopala kritično držo 
do njegovega dela. Članki v omenjenih časnikih so bili pogosto nesramni, kri-
tizirali pa so predvsem Pfeiferjevo domnevno preveliko popustljivost do nem-
škega prebivalstva. Retrospektivno gledano se seveda pojavi vprašanje, ali so 
bile takšne kritike upravičene. Pod vplivom protestov, ki so potekali 27. janu-
arja, tako rekoč na začetku Pfeiferjevega komisariata, je bilo njegova postopa-
nje nekako razumljivo. Na drugi strani pa je njegova previdnost za marsikoga 
predstavljala priznavanje prevelikih koncesij nemškemu delu mestnega prebi-
valstva. Zaradi tega je prišel v nasprotje z nekaterimi, ki so si v mestu želeli bolj 
hitrih in drastičnih sprememb. Pfeifer sam je menil, da je slovenizacija mesta 
potekala dovolj hitro in hkrati brez večjih protestov iz nemške strani. To je po 
njegovem mnenju dokazovalo tudi dejstvo, da so se lastniki trgovin brez prere-
kanj uklonili odloku o spremembi trgovinskih imen.22 

Kot enega izmed temeljev slovenizacije mesta je Pfeifer smatral tudi reorga-
nizacijo šolstva. Zaradi tega se je zavzemal za poučevanje v slovenščini. S pod-
poro dr. Karla Verstovška, poverjenika za šolstvo in kulturo pri Narodni vladi v 
Ljubljani, je Pfeiferju uspelo hitro slovenizirati mariborske šole. Nemški učitelji 
so bili odpuščeni, na izpraznjena mesta pa so bili imenovani slovenski učitelji. 
Ker je slednjih v Mariboru primanjkovalo, je prišlo do priseljevanja učiteljev iz 
drugih delov Slovenije. Na tej podlagi so bili postavljeni temelji za nov šolski 
sistem, ki je zamenjal dotedanjega nemškega. Ob imenovanih ukrepih je bila v 
času Pfeiferjevega komisariata v Mariboru ustanovljena tudi nova trgovska šola. 
Ob slovenizaciji šolstva je Pfeiferju uspelo pod okrilje nove slovenske občinske 
uprave dobiti tudi dotedanje nemško gledališče, kino in casino.23

Navkljub vsem kritikam njegovega delovanja je Pfeifer menil, da so se zanj 
največje težave pojavile, ko je v enem izmed časopisnih člankov generala Mai-
stra imenoval za odrešitelja Maribora. Zaradi velikega spoštovanja do generala 
Maistra in njegove vloge pri preobratu je Pfeifer predlagal, da bi se dotedanja 
Bismarckova ulica preimenovala v Maistrovo ulico. Nekateri politiki so temu 
nasprotovali, a kljub pomislekom je prišlo do preimenovanje ulice po imenu 
Rudolfa Maistra. Prepir, ki se je nato razvnel, je bil v Pfeiferjevih očeh glavni 

22 Zadravec, Mestna občina Maribor, 135, 138–147; PAM, odgovori na Maistrovo anketo. Več o delo-
vanju Jugoslovanske demokratske stranke na Štajerskem: Marko Žuraj, "Ustanovitev in delovanje 
Jugoslovanske demokratske stranke na Štajerskem v letih 1918–1920", Časopis za zgodovino in naro-
dopisje 78 (2007), št. 2–3, 121–153. 

23 Ervin Dolenc, "Karel Verstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje v Narodni vladi in Deželni vladi v 
Ljubljani 1918–1920", Časopis za zgodovino in narodopisje 66 (1995), št. 2, 284–291; Gregor Jenuš, 
"Iskanje identitete – mariborsko politično življenje med obema vojnama", Studia Historica Slovenica 
14 (2014), št. 2–3, str. 406–407; PAM, odgovori na Maistrovo anketo; Sašo Radovanović, Mariborske 
ulice nekoč in danes (Miklavž na Dravskem polju, 2015), 159.
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razlog, da je znotraj slovenskega dela mariborske politike prišlo do razkola. Po 
njegovem mnenju je namreč do poimenovanje ulice po Rudolfu Maistru slo-
venska politika v mestu delovalo složno, nato pa je prišlo do razkola, kar je ver-
jetno tudi eden izmed razlogov za Pfeiferjev odhod iz mesta vladnega komisar-
ja.24 

Ob težavah z nemško in slovensko politično elito v mestu je Pfeifer kot naj-
bolj moteči faktor svojega komisariata smatral komunistične oz. boljševistične 
valove, ki so mesto zajeli po koncu prve svetovne vojne. Izvor slednjih je Pfeifer 
videl v Nemčiji in Madžarski. Glavni akter tega vala je bil Koloman Wallisch, ki 
je po vojni prispel v Maribor. Slednji je bil od leta 1905 član madžarske social-
demokratske stranke, ki je po koncu prve svetovne vojne in vzpostavitvi Hor-
tyjevega režima pobegnil iz Madžarske. Po njegovem prihodu v Maribor je poiz-
kušal organizirati stavke v različnih mariborskih obratih. V enem izmed svojih 
propagandnih govorov je Wallisch celo izjavil, da ne bo miroval, dokler ne bo 
vse v Jugoslaviji rdeče, tudi kralj. Pfeiferju je tako v neprijetnem spominu ostala 
stavka mariborskih pekov in njihovih pomočnikov septembra 1919, ki bi jo naj 
spodbudil prav Wallisch. Šele s podporo mariborske policije po vodstvom dr. 
Senekoviča je stavko uspel zajeziti. Slednji je bil v Pfeiferjevih očeh oseba, ki 
je v Mariboru zagotavljala mir in red. Očitno je med njima vladalo zaupanje in 
spoštovanje, saj je Pfeifer Senekoviča v Maistrovi anketi opisal kot marljivega, 
iskrenega in nesebičnega človeka.25 

Kljub vsem uspehom se je Pfeiferjev komisariat zaključil že po 14 mesecih. 
Pfeifer sicer v Maistrovi anketi ne izgublja nobene besede okrog konca svoje-
ga dela v Mariboru, a jasno je, da so bili politični pritiski nanj vedno večji in 
so v začetku leta 1920 botrovali njegovemu odhodu. Uradno je Pfeifer konec 
februarja 1920 zaprosil za trimesečni dopust zaradi zdravstvenih težav. Naro-
dna vlada v Ljubljani, ki je bila tedaj pod vodstvom Gregorja Žerjava, je Pfeiferju 
odobrila dopust, s katerega pa se na mesto mariborskega vladnega komisarja 
ni več vrnil. Za začasno vodjo magistrata je bil že 26. februarja 1920 imenovan 
Milan Mlakar. Slednjega je kot novi vladni komisar za mesto Maribor 6. marca 
zamenjal Josip Leskovar.26 

Na koncu se seveda pojavi vprašanje ocene Pfeiferjevega dela. Če damo na 
stran vse polemike, ki so njegovo delovanje spremljale v različnih mariborskih 
častnikih, in pogledamo samo bistvo njegovega komisariata, lahko trdimo, da 
je navkljub vsem težavam uspel Maribor in občinsko upravo postaviti na slo-

24 Zadravec, Mestna občina Maribor, 140; PAM, odgovori na Maistrovo anketo.
25 Katalin Soós, Koloman Wallisch. Eine politische Biographie (Wien–Zürich, 1990), 42–43; Zadravec, 

Mestna občina Maribor, 67; PAM, odgovori na Maistrovo anketo. 
26 Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941", 280; Zadravec, Mestna občina Maribor, 148–

149.
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venske temelje. Na slednjih so lahko njegovi nasledniki kot vladni komisarji in 
nato kot demokratično voljeni župani nadaljevali s slovenizacijo mesta. Vseka-
kor je bil čas, v katerem je Pfeifer v svoje roke prevzel vajeti mariborske občine 
izjemno težaven. Ob tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da je bil Pfeifer tedaj 
star 34 let, hkrati pa je imel tudi izjemno malo političnih izkušenj. A kot reče-
no. mu je kljub vsem notranjim in zunanjim oviram uspelo vsaj delno izpolniti 
naložene naloge in Mariboru pomagati pri njegovih prvih korakih na novi poti. 

 

Sklep

Vilko Pfeifer je prevzel vodenje Mariborske mestne občine v izredno težkih raz-
merah. Koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske je namreč sledilo 
burno obdobje prevrata. Nastajanje Države SHS in nato Kraljevine SHS je na 
obmejnem območju, na katerem je Maribor ležal, povzročilo ogromno težav. 
V času navidezne stabilizacije razmer je 2. januarja 1919 nastopil zgodovinski 
trenutek, v katerem je mariborska oblast prvič v zgodovini prešla v slovenske 
roke. Prevzem, do tedaj nemške oblasti, je tako nakazoval eno izmed ključnih 
nalog dr. Pfeiferja kot novega vladnega komisarja. To je bila preobrazba nekdaj 
nemškega mesta v novo Slovensko podobo. Zadano nalogo je Pfeifer poizku-
šal rešiti previdno in postopno, predvsem zaradi ogromnega števila Nemcev, 
ki so po prevratu še vedno živeli v mestu. Kakšen vpliv je ta del mestnega pre-
bivalstva kljub razpadu nekdanje države še vedno imel, se je najbolj pokazalo 
27. januarja 1919, ko je prišlo do množične demonstracije Nemcev. Izgredi in 
streli, pod katerimi je padlo tudi nekaj žrtev, so Pfeiferju jasno pokazali, da mora 
biti pri vseh nadaljnjih korakih posebej previden. Ob nacionalnih nasprotjih so 
Pfeiferja kot vladnega komisarja pestile tudi druge težave. Mesto, ki je podob-
no kot druga mestna v času vojne trpelo pomanjkanje, si je le počasi opomo-
glo. Skrb za zadostno oskrbo mestnega prebivalstva z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami pa je bila ena izmed ključnih nalog vladnega komisarja. Iz Pfe-
iferjevih osebnih gledanj na čas njegovega 14 mesečnega vladanja v Mariboru 
lahko razberemo, da je izjemno spoštoval Rudolfa Maistra in ga podpiral pri 
njegovih akcijah. Iz tega spoštovanja navzven se je Pfeifer zavzel, da bi se nek-
danja Bismarckova cesta v sklopu poslovenjenja mariborskih ulic preimenova-
la v Maistrovo ulico, kar se je tudi zgodilo.

Pfeiferja, ki je izviral iz liberalnega političnega tabora in je bil član Jugoslo-
vanske demokratske stranke, je v klerikalno usmerjenem mariborskem časo-
pisju, predvsem v Malih Novicah in Straži, naletel na zagrizene kritike njegove-
ga delovanja. Na drugi strani mu je bil politično bližje in tako v svojem poroča-
nju bolj prizanesljiv Mariborski delavec. Kljub temu so se kritike in pritiski na 
vladnega komisarja Pfeiferja v toku leta 1919 vedno bolj stopnjevali. Tako je 
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pri Narodni vladi v Ljubljani v začetku leta 1920 zaprosil za dvomesečni dopust 
zaradi zdravstvenih razlogov. Narodna vlada mu je nato odobrila celo trimeseč-
ni dopust s katerega se Pfeifer na komisarsko mesto več ni vrnil. Tako ga je na 
tem položaju 6. marca 1920 zamenjal Josip Leskovar.

Iz spominskih spisov dr. Pfeiferja in obravnave njegovega delovanja v raz-
lični literaturi lahko ugotovimo, da se je v težavnih časih prehoda iz starega 
ustaljenega avstro-ogrskega sistema v nov državni okvir poskušal znajti med 
različnimi nacionalnimi in političnimi identitetami, ki so takrat v Mariboru 
igrale izredno pomembno vlogo. Tako je s prvimi ukrepi v smislu slovenizacije 
mesta postavil tiste temelje, na katerih so njegovi nasledniki ustvarili dokončno 
identiteto mesta, kot jo poznamo danes. 

Gregor Antoličič

DR. VILKO PFEIFER – DER ERSTE SLOWENE AND DER SPITZE DER 
STADTGEMEINDE MARIBOR NACH DEM UMSTURZ (1919–1920) 

 

ZUSAMMENFASSUNG

Vilko Pfeifer übernahm die Stadtgemeinde Maribor in schwierigen Zeiten. 
Dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Untergang des Habsburger reiches 
folgten turbulente Zeiten des Umsturzes. Die Entstehung des States SHS und 
dann des Königreiches SHS beeinflusste die Entwicklung in Maribor, das nahe 
an der deutsch-slowenischen Sprachgrenze lag, sehr. Zur Zeit der scheinbaren 
Stabilisierung der Situation kam es am 2. Januar 1919 zu einem historischen 
Moment in dem die Stadtgemeinde von Maribor zum ersten Mal in der Geschi-
chte in slowenische Hände überging. Die Übernahme der bis dahin deutschen 
Gemeinde seitens Vilko Pfeifer zeichnete somit die Schlüssel Aufgabe des 
neuen Regierungs-Kommissars an. Dass wahr die Transformation des bisheri-
gen deutschen Stadtbildes Maribors in ein slowenisches Stadtbild. Diese Aufga-
be versuchte Pfeifer vorsichtlich und schrittweise in Angriff zu nehmen, weil in 
der Stadt auch nach dem Umsturz noch viele Deutsche lebten. Was für einen 
großen Einfluss dieser Teil der Bevölkerung noch immer hatte zeigte sich am 
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27. Januar 1919 als es zu Massendemonstrationen der Deutschen in Maribor 
kam. Diese Ausschreitungen in Folge welcher auch Schüsse fielen und Men-
schen starben machten Pfeifer deutlich, dass er bei allen seinen nachfolgen-
den Schritten besonders vorsichtig sein musste. Neben den nationalen Kon-
flikten musste sich Pfeifer als Regierungs-Kommissar auch anderen Problemen 
widmen. Maribor, das in der Zeit des Krieges wie auch viele andere Städte an 
Mangel litt konnte sich nach dem Krieg nur langsam erholen. Die Versorgung 
der Stadt mit Nahrung und anderen Grundbedürfnissen des Lebens wurde zur 
einer wichtigen Aufgabe von Vilko Pfeifer. Aus Pfeifers eigenen Aufzeichnun-
gen über seine 14 Monate langer Tätigkeit in Maribor ist auch zu ersehen das er 
General Rudolf Maister schätzte und ihn bei seinen Aktionen unterstützte. Auf 
Grundlage dieser Bewunderung setzte sich Pfeifer stark dafür ein, dass die bis-
herige Bismarck Straße in Maribor in Ulica Rudolfa Maistra umbenannt wurde. 

Pfeifer, der aus dem liberalen politischen Lager kam und Mitglied der Jugo-
slawischen demokratischen Partei wahr, wurde in den katholisch orientierten 
Zeitungen von Maribor, besonders in den Zeitungen Male Novice und Straža, 
oft kritisiert. Auf der anderen Seite war ihm in der politischen Orientierung 
näher die Zeitung Mariborski delavec die anders wie die katholischen Zeitun-
gen Pfeifers Arbeit oft lobte und in Schutz nahm. Trotzdem nahmen Kritik und 
Druck auf Regierungs-Kommissar Pfeifer in Laufe des Jahres 1919 immer mehr 
zu. Deshalb bat Pfeifer bei der Nationalregierung in Ljubljana Anfang 1920 
für eine zweimonatige Beurlaubung wegen gesundheitlichen Problemen. Die 
Nationalregierung genehmigte Pfeifer sogar einen drei monatige Beurlaubung, 
aus welcher aber Pfeifer nicht mehr auf den Posten des Regierung-Kommis-
sars zurückkehrte. Sein Nachfolger im diesen Amt wurde am 6. März 1920 Josip 
Leskovar. 

Aus dem Aufzeichnungen von Vilko Pfeifer und der Analyse seiner Arbeit 
als Regierungs-Kommissar auf Grundlage von verschiedener Literatur können 
wir zur Schlussfolgerung kommen, das er in schwierigen Zeiten des Übergan-
ges aus dem Österreich-Ungarischen System in einen neuen stattlichen rahmen 
versuchte zurechtzukommen. Dabei musste er auch zwischen verschiedenen 
nationalen und politischen Identitäten, die zur dieser Zeit in Maribor existier-
ten navigieren. Trotzdem gelang es Pfeifer mit den ersten Schritten in Richtung 
einer Slowenisierung der Stadt ein Fundament zu Schafen auf welchen seine 
Nachfolger die Identität der Stadt wie wir sie heute kennen formten. 
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Vladni komisar Ivan Poljanec 
(1921)

Dragan Potočnik
Dr., izredni profesor

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-pošta: dragan.potočnik@um.si

Izvleček: 
Komisar Ivan Poljanec je svojo funkcijo opravljal od januarja 1921 do formalne 
potrditve Viktorja Grčarja za župana mesta julija 1921. Z njim se je končala doba 
komisariatnega vodenja občinske politike. Končalo se je triletno obdobje, ki je 
predstavljalo eno najtežjih obdobij v zgodovini Maribora, obdobje uvajanja in 
privajanja na nove politične in družbene razmere. Maribor se je v novi realnosti, 
v novi državi Kraljevini SHS, moral soočiti z velikimi gospodarskimi težavami. 
Industrija v mestu se je morala prestrukturirati. Novi komisar je posebno 
pozornost namenil oskrbi mesta z energijo in razvoju trgovine ter obrti. To 
pa je bil tudi čas, ko se je mesto soočalo z izgubljanjem mestne identitete. 
Nemško meščanstvo se je namreč kmalu po izgubi Maribora izselilo. S popisom 
prebivalstva leta 1921 je mesto sicer dobilo potrditev o večinskem slovenskem 
življenju v mestu, vendar je bilo jasno, da je mariborskemu (slovenskemu) 
meščanstvu manjkala tradicija, ki jo je bilo treba šele ustvariti. Nadaljevali so 
proces slovenizacije mesta. Hkrati je nova mestna oblast veliko pozornosti 
namenila tudi kulturi. S finančno pomočjo je pomagala Narodnemu gledališču, 
mestnim kinematografom, knjižnicam, glasbenim društvom in številnim 
drugim. 

Ključne besede: 
Ivan Poljanec, leto 1921, vladni komisar, kultura v Mariboru, popis prebivalstva, 
gospodarstvo v Mariboru

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 949–960, 33 cit., 1 slika, 1 diagram
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod

Moč podravskega slovenstva se je pokazala ob razsulu Avstrije leta 1918, ko 
sta general Rudolf Maister in Narodni svet za Štajersko na čelu s Karlom Ver-
stovškom, v pravem trenutku in s potrebno odločnostjo, ustvarila pogoje za 
priključitev Maribora k Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je združila 1. 
decembra istega leta s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev (SHS). Narodni svet za Slovensko Štajersko, ki je imel sedež v Mariboru, je 
tako prevzel oblast na svojem območju. Slovenski Maribor je v zgodovinskem 
trenutku odločil svojo usodo sam, iz svoje moči brez Ljubljane, z lastnim voja-
štvom, uradništvom, političnim vodstvom in tudi denarjem. 

Narodna vlada SHS v Ljubljani je razpustila nemški občinski svet na čelu z 
županom Hansom Schmidererjem 18. decembra 1918. Za vladnega komisarja 
je imenovala Vilka Pfeiferja. V pomoč mu je bil imenovan sosvet. Do predaje 
občinskih poslov iz nemških v slovenske roke je tako prišlo 2. januarja 1919. 
Največji problem takoj po koncu vojne je bilo seveda vsesplošno pomanjka-
nje, še posebej hrane. Pomiriti je bilo treba tudi protislovensko in protijugoslo-
vansko gibanje Nemcev v mestu. Prvega vladnega komisarja je marca leta 1920 
zamenjal Josip Leskovar. V mestu je v tem času opazna vedno večja politična 
razdrobljenost. V volilnem letu 1921 je mesto vladnega komisarja prevzel še 
zadnji vladni komisar Ivan Poljanec. 

Mesto pod vladnim komisarjem Ivanom Poljancem1

Komisar Ivan Poljanec je svojo funkcijo opravljal od januarja 1921 do formalne 
potrditve Viktorja Grčarja za župana mesta julija 1921. 

Novi komisar je najprej razpustil stari mestni sosvet in imenoval novega. 
Iz 20 članov ga je razširil na 24.2 Z novim komisarjem se je spremenila tudi 
struktura odsekov. Novi odseki, ki jih je sosvet osnoval na seji dne 28. febru-

* Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

1 Ivan Poljanec je bil rojen leta 1887 v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Pravo je študiral na 
Dunaju in v Gradcu. Službo je nastopil leta 1912 pri deželnem predsedstvu v Ljubljani. Naslednje leto 
je bil premeščen k Okrajnemu glavarstvu v Ljubljano. Leta 1917 so ga premestili v Celje. V začetku 
leta 1921 pa do izvolitve župana je v Mariboru opravljal funkcijo vladnega komisarja. Leta 1924 je 
postal upravitelj sreskega poglavarstva Maribor, desni breg. Leta 1928 pa je postal upravitelj sreske-
ga načelstva v Črnomlju. V letu 1931 je bil premeščen kot banski svetnik na okrožni inšpektorat v 
Maribor. Že naslednje leto je bil upokojen. Umrl je julija leta 1935. (Mojca Zadravec, Mestna občina 
Mariborska 1919–1921, diplomsko delo (Maribor, 2010), str. 106).

2 "Vladni komisar," Tabor, 23. januar 1921, št. 18, str. 3.
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arja 1921, so bili: Personalni in disciplinski odsek, Gospodarski odsek, Odsek 
za klavnico in plinarno, Stavbeni odsek in odsek za mestno električno pod-
jetje, Odsek za mestni pogrebni zavod, pokopališče in kopališče ter Odsek za 
likvidacijo občinskega gospodarskega urada. Obrtne zadeve je začasno prevzel 
gospodarsko-finančni odsek, z domovinskimi zadevami pa se je ukvarjal Perso-
nalni odsek. Seje mestnega sosveta nam nazorno kažejo težko situacijo v mestu, 
še posebej na področju gospodarstva, saj je bilo stanje na tem področju zara-
di dolgotrajne vojne izjemno slabo.3 Gospodarske vezi mesta z gospodarskimi 
središči nekdanje države Avstro-Ogrske so bile namreč prekinjene. Maribor se 
je znašel na obrobju nove države. Mlinska industrija v mestu je zaradi močne 
konkurence Vojvodine propadla. Poceni dalmatinska vina so močno prizadela 
mariborsko vinsko trgovino. Mariborska trgovina je ostala brez severnega trž-
išča itd. Velik problem je poleg omenjenih težav predelovalne industrije pred-
stavljala mestna plinarna, ki je imela težave z nabavljanjem črnega premoga, saj 
so ga morali uvažati. Plinarno je bilo treba preurediti za izkoriščanje domačega 
premoga in modernizirati plinovode.

Komisar Poljanec je posebno pozornost namenil oskrbi mesta z energijo 
in razvoju trgovine ter obrti. Kot velik problem Maribora je izpostavil še popra-
vljanje cest in ulic.4 

Na sejah mestnega sosveta so obravnavali tudi povsem splošne stvari: od 
higiene, do čiščenja in škropljenja ulic, do davkov. Na številnih sejah so prebirali 
prošnje ljudi, ki so občino zaprosili za koncesije, domovinsko pravico in celo za 
znižanje ali odpis dolgov. 

Ugotavljali in razpravljali so, kako mestu zagotoviti dovolj hrane, stanovanj 
in ostalih dobrin. Ukvarjali so se tudi z načrti, kot je npr. elektrifikacija mesta. 
Iz vsebine sej lahko razberemo, kako težka so bila tudi takrat usklajevanja pri 
proračunih. Sosvet Mestne občine je na svojih sejah razpravljal tudi o problemu 
nemškega uradovanja in nemške besede na magistratu ter z vprašanji, kako dati 
mestu slovenski videz s poslovenjenjem in preimenovanjem ulic ter napisov na 
obrtnih in trgovskih prostorih.5 

Poskrbeti je bilo treba za preimenovanje ulic. Tako so zaslužne nemške 
posameznike, po katerih so se imenovale mariborske ulice, zamenjala sloven-
ska oz. jugoslovanska imena. Številne mariborske lokale so preimenovali: nek-
danjo kavarno Theresienhof na Glavnem trgu v Veliko kavarno, restavracijo 
in hotel Mohr v hotel Pri Zamorcu, hotel in restavracijo Erzherzog Johann v 
Union itd. 

Mariborski meščani so se spričo novo nastalih razmer morali naučiti slo-

3 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Zapisniki sej mestnega sosveta za leto1921.
4 "Obisk pri novem vladnem komisarju," Tabor, 5. februar 1921, št. 28, str. 1.
5 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 1921.
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venščine. Ob prevratu je bila večina uradništva zaradi neznanja slovenščine 
odpuščena. Toda stanje se je le počasi spreminjalo. Na mestni magistrat so tudi 
v tem času prihajale prošnje meščanov, da se posreduje proti posameznikom, ki 
tudi v javnih prostorih obiskovalce nagovarjajo v nemščini.6 Ob tem velja opo-
mniti, da je policijski komisariat še celo leta 1929 moral izdati odlok, po kate-
rem je treba goste v vseh javnih lokalih pozdraviti in nagovoriti slovensko. Šele 
potem, če slovensko ne razumejo, se jih sme postreči v nemščini. Kako potre-
ben je bil odlok, dokazuje dejstvo, da so se gostje v raznih mariborskih lokalih 
pogovarjali dosledno nemško in je bilo tu in tam treba celo odločno nastopiti, 
če se je hotelo na slovensko zahtevo dobiti slovenski odgovor. Toda tako ni bilo 
samo v gostilnah, ampak tudi v trgovinah.7 Kljub opozorilom in odlokom se je 
nemškutarjenje nadaljevalo. 

Še lep čas po prevratu so pri uradovanju uporabljali nemške ali dvojezične 
tiskovine.8 Slovenščina se ni omalovaževala samo kot narodni in državni jezik. 

6 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 310, št. spisa 33074, Mestnemu magistratu v Mariboru, Zadeva: 
Nemščina v javnih prostorih. Glej tudi: Gregor Jenuš, "Iskanje identitete – mariborsko politično življe-
nje med obema vojnama," Studia Historica Slovenica 14 (2014), št. 2–3, str. 411–412.

7 "Nemškutarjenje v Mariboru in na deželi," Mariborski večernik Jutra (MVJ), 18. november 1929, št. 262, 
str. 2.

8 "Slovenski napisi," Mariborski delavec, 27. maj 1919, št. 119, str. 1. 

Pogled na Kralja Petra trg (danes Trg Revolucije) konec dvajsetih let (PAM, Zbirka fotografij in razgled-
nic)
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V prvi polovici leta 1921 so se omalovaževala tudi po zakonu določena imena 
slovenskih krajev, saj so dostavljali tudi pisma, na katerih je bil Maribor označen 
kot "Marburg an der Drau". Uporabljala so se nekdanja nemška imena ulic, cest 
in trgov. Razlogov za tako stanje je bilo več. Pomemben razlog je bil nemški pri-
tisk na socialno odvisne in nemštvu podrejene sloje prebivalstva. Kljub sloven-
skim šolam se je še naprej nemškutarilo na ulici, kjer so tako odrasli kot otroci 
pogosto uporabljali mariborsko nemško spakedranščino. 

Na občino so se tudi v tem obdobju obračala šole, gledališča ter številna 
društva, ki so delovala v mestu, s prošnjami za denarno pomoč.9 

Pomembni dogodki

Med pomembnimi dogodki, ki so zaznamovali njegovo komisariatno obdobje, 
velja najprej omeniti štetje prebivalstva. Februarja 1921 so bili znani končni 
rezultati ljudskega štetja. Maribor in okolica sta postala tudi "uradno" sloven-
ska.10

Po tem štetju prebivalstva je bilo v mestu po uradnih podatkih 20.759 prebi-
valcev s slovenskim maternim jezikom in 6.595 prebivalcev z nemškim mater-
nim jezikom ali 21,4 % vsega prebivalstva. To je sorazmerno veliko, če vemo, da 
je delež Nemcev v Sloveniji znašal samo 3,9 % prebivalcev (v Jugoslaviji 4,2 %).11 

Prvi popis prebivalstva v novi državi Kraljevini SHS je tako potrdil, da je 
obmejni Maribor izgubil svoj prejšnji gospodarsko-prometni položaj. Spreme-
nila se je narodnostna struktura prebivalstva. Upošteval se je kriterij maternega 
jezika, tako da je bilo v mestu po popisu leta 1921 73 % Slovencev in le 22 % 
Nemcev. Spremenila se je tudi družbena struktura mestnega prebivalstva, saj 
se je predvsem nemško uradništvo izselilo. V mesto so prišli novi priseljenci, 
največ iz Primorske, deloma iz Koroške in Kranjske, pa tudi iz drugih pokrajin 
nove države. Prav Primorci so kot ekonomski, narodnostni in politični emi-
granti z delovanjem na pevskem, prosvetnem, socialnem in narodno-obramb-
nem področju, dali družbenemu in kulturnemu dogajanju v Mariboru med 
obema vojnama pomemben pečat. 

9 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 1921.
10 "V Mariboru," Nova doba, 15. februar 1921, št. 20, str. 2; "Izid ljudskega štetja v mariborski okolici," 

Nova doba, 17. februar 1921, št. 21, str. 2.
11 Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. 1. 1921 g. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 

(Beograd, 1924), str. 293. 
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Kljub temu so novi podatki razkrili, da ponemčeval na prizadevanja v habsbur-
ški monarhiji le niso bila tako uspešna. Pokazalo se je, da so prejšnja avstrij-
ska štetja prikrivala bistvo, saj je bilo število Nemcev leta 1921 mnogo manjše, 
čerav no se je po letu 1918 izselilo nekaj nemških obrtnikov, trgovcev in uradni-
kov, največ v Avstrijo. Število tega izseljenega prebival stva ni točno ugotovljeno, 
vendar znaša po povprečni cenitvi okoli pet do šest tisoč ljudi. Namesto njih se 
je naselilo v Mariboru okoli dva tisoč slovenskih javnih uradnikov, podjetnikov 
in drugih s svojimi družinami, tako da so približno izenačili število izseljenih 
Nemcev.

V Mariboru je za jugoslovansko državljanstvo prosilo 1224 ljudi z druži-
nami, kar je približno pet tisoč ljudi, pozneje je prosilo za jugoslovansko drža-
vljanstvo še okoli 250 do 300 Slovencev. Največ prosilcev je bilo iz Goriške, 
Trsta, Istre, slovenske Koroške, deloma tudi iz krajev današnje Avstrije in Češke, 
zato je ljudsko štetje leta 1921 pokazalo popolnoma drugačno narodnostno 
sliko v mestu.12

V času, ko je bil komisar Ivan Poljanec, je Maribor obiskal češkoslovaški 
zunanji minister Edvard Beneš. Ob srečanju z mariborskim političnim vrhom je 
češki gost izrazil pobudo o sodelovanju med severnimi in južnimi sosedi. Želel 
si je, da bi ta zveza ostala trdna tudi v prihodnje.13

To je bil tudi čas, ko so Italijani proslavljali aneksijo Primorja. 20. marca 

12 Franjo Kramberger, Nekaj številk o Mariboru (Maribor, 1933), str. 101-102.
13 "Sprejem čehoslovaškega zunanjega ministra dr. Beneša," Tabor, 4. februar 1921, št. 27, str. 1.

Primerjava števila prebivalstva Maribora v letih 1910, 1921 in 1931
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1921 so namreč Italijani določili kot dan proslavljanja aneksije. V znak spo-
štovanja in moralne podpore je na Glavnem trgu potekala manifestacija, dan 
žalovanja ob izgubi Primorja. Na Mestnem magistratu so v znak spoštovanja 
izobesili črne zastave. Slišala se je Jenkova pesem "Buči, buči, morje Adrijansko 
…", pesem, ki je ganila tudi najbolj pokončne može in žene.14 V gledališču je bila 
na ta dan tudi žalna predstava.15

V tem obdobju so prenovili magistratno dvorano. Spremeniti jo je dal tako, 
da je bila podobna majhnemu parlamentu. Namestiti je dal 40 sedežev. Vsak 
občinskih svetnik je imel pred seboj pult za pisanje; pod pultom je bil prostor za 
shrambo aktov. V ozadju je bila med prostorom za občinstvo in zadnjimi sedeži 
občinskih svetovalcev postavljena ograja. Tam so dobili prostor tudi časnikar-
ji.16

Že kmalu je bilo zanimanje vse bolj uprto v prve občinske volitve, ki so bile 
26. aprila 1921. Prvi mariborski župan Viktor Grčar je bil potrjen 25. junija istega 
leta. V tem vmesnem obdobju se je zgodilo v Mariboru še kaj zanimivega, tako 
je 13. maja Maribor obiskal svetovno znan češki pevski zbora Hlahola.17 Pevsko 
društvo je bilo na turneji po večjih jugoslovanskih mestih in so se ustavili tudi 
v Mariboru. Po mestu je bilo možno tiste dni videti tudi češke zastave. Ob tem 
ne smemo pozabiti, da je v Mariboru živelo kar nekaj Čehov. Dvorana je bila ob 
njihovem nastopu napolnjena do zadnjega kotička.18 Ozadje obiska pevskega 
zbora Hlahole je bilo predvsem v utrjevanju vezi med jugoslovanskimi narodi in 
Čehi. Mariborčani so jih pozdravili nadvse slovesno in veličastno.19 V Mariboru 
je bil namreč že leta 1921 ustanovljen Češki klub (Česky klub), leta 1924 pa še 
društvo Jugoslovansko-češkoslovaška liga.20 Obe društvi sta prirejali koncerte 
in predavanja, skrbeli so tudi za napredek češkega oddelka Ljudske knjižnice v 
Narodnem domu. Društvi sta tudi pospeševali družabne in kulturne stike med 
Čehi v Sloveniji in med obema narodoma. S poudarjanjem pomena slovensko-
-češkoslovaškega prijateljstva, skupne kulture in podobnega jezika so skupaj s 
Slovenci v mestu pripravili več odmevnih kulturnih prireditev.21

Še pred formalno potrditvijo prvega župana so tudi v Mariboru slovesno 

14 "Ob italijanski aneksiji Primorja," Slovenski narod, 22. marec 1921, št. 65, str. 1.
15 "Velika žalna manifestacija," Nova doba, 19. marec 1921, št. 34, str. 2.
16 "Prenova mariborske magistratne dvorane," Tabor, 26. julij 1921, št. 166, str. 3.
17 "Der Prager Gesangsverein 'Hlahol'," Marburger Zeitung, 10. maj 1921, št. 104, str. 3.
18 "Hlahol v Mariboru," Tabor, 13. maj 1921, št. 107, str. 2–3; "Poziv," Tabor, 13. maj 1921, št. 107, str. 3.
19 "Pozdravljeni bratje Čehi," Tabor, 14. maj 1921, št. 108, str. 1; "Veličasten sprejem Hlahola v Mariboru," 

Tabor, 14. maj 1921, št. 108, str. 1.
20 Arhiv Republike Slovenije, Zbirka pravil št. 3925, Pravila društva Česky klub s sedežem v Mariboru so 

bila predložena Pokrajinski upravi 25. novembra 1921.
21 Dragan Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941 (Maribor, 2003), str. 336-340 

(dalje: Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941).
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pospremili na pot novo ustavo, t. i. Vidovdansko ustavo. O slavnosti je Maribor-
čane obvestil vladni komisar Poljanec, ki je stanovalcem mesta tudi naročil, da 
se mesto slavnostno okrasi in naj se izobesijo zastave. 

Med določili ustave je za nadaljnji razvoj in položaj mesta pomemben 95. 
člen 8. oddelka "Upravna oblast". Iz tega člena je razvidno, da se je uprava v Kra-
ljevini izvrševala po oblastih, okrožjih, okrajih (srezih) ter občinah. Ena oblast 
je lahko imela največ 800.000 prebivalcev. 

Skupno število prebivalcev ni smelo preseči zgornje meje 800.000 prebi-
valcev. Oblasti je načeloval veliki župan, ki ga je postavil kralj in je opravljal po 
državnih organih posle državne uprave v oblasti. Za posle krajevnega, občin-
skega, okrajnega in oblastnega značaja se je ustanovila krajevna, občinska, 
okrajna in oblastna samouprava, ki je bila urejena po volilnem načelu. O upravi 
in samoupravi mest je izšel poseben zakon. Veliki župan je tako postal vrhovni 
predstojnik splošne državne administracije v oblasti.22 

Ob tem je treba poudariti, da so 12. julija 1921 ukinili Deželno vlado. S 
tem so ukinili še zadnje ostanke upravne avtonomije. Oblikovana je bila nova 
upravna enota (Pokrajinska uprava za Slovenijo) z manjšimi pristojnostmi, kot 
jih je pred tem imela Deželna vlada. 

Kultura v mestu v prvi polovici leta 1921

Nova mestna oblast je veliko pozornosti namenila tudi kulturi. S finančno 
pomočjo je pomagala Narodnemu gledališču, mestnim kinematografom, knji-
žnicam, glasbenim društvom in številnim drugim. Mnogi med njimi bi le težko 
preživeli, če ne bi bilo subvencije mesta. 

Narodno gledališče v Mariboru

Poleti leta 1919 je začela z delom osrednja kulturna in umetniška institucija v 
mestu – Narodno gledališče. Gledališče, ki je bilo od leta 1922 formalno podr-
žavljeno in financirano kot oblastna ustanova, je dobivalo v primerjavi z drugimi 
gledališči najnižje subvencije. Država se pomena Narodnega gledališča v obmej-
nem Mariboru ni zavedala. Podobno je ravnala tudi na drugih kulturnih podro-
čjih. Le izdatna pomoč Mestne občine, denarnih zavodov, nekaterih trgovcev in 
entuziazem posameznikov so omogočali, da je Narodno gledališče delovalo. 

22 Ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, Uradni list deželne vlade za Slovenijo, 27. julija 1921, 
št. 87, str. 426–427. 
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Težave gledališča so se kazale od težav z električno napeljavo, pomanjka-
njem premoga do slabo obiskanih predstav.23 Za nameček je izostala celo sub-
vencija države, tako da je bila prva sezona subvencionirana le od mestne obči-
ne.24 Leta 1920 je gledališče naposled le dobilo za 350.000 tisoč kron državne 
subvencije (od Deželne vlade v Ljubljani) ter malo manj kot 120.000 draginj-
skega dodatka.25 Rešitev za mariborsko gledališče je lahko bilo le podržavljenje. 
Januarja 1920 je gledališki ravnatelj Hinko Nučič v Beogradu posredoval, da bi 
mariborsko gledališče postalo državno. Postopek so želeli čim prej pospešiti. Z 
odobritvijo Nučičevega apela so vedeli, da bo gledališče prišlo pod pokrajinsko 
upravo in bi bilo s tem upravičeno do državne podpore. Do pomoči za dramo 
je naposled le prišlo, in sicer s strani ministrstva za prosveto in finance. Pomoč 
za opereto v ta dogovor še ni bila vključena in je ostajala odprta. Ko je maribor-
sko gledališče postalo pokrajinsko, so bili deležni letne subvencije v vrednosti 
1,200.000 kron.26 

Ob koncu sezone 1920/21 je uspeh mariborskega gledališča zasenčila težka 
finančna situacija. O krizi gledališča so razpravljali na seji odbora Dramatične-
ga društva 16. junija 1921, ko je Hinko Nučič seznanil prisotne odbornike, da 
gledališče ne more več voditi, če ne dobi poleg subvencije še pol milijona kron 
podpore. Ker ni nihče skušal dobiti zneska, je Nučič 19. junija poslal Mestnemu 
magistratu pismo, v katerem jih seznanja z razlogi odpovedi.27

Hinku Nučiču je v prvih dveh sezonah z izjemno malo finančnih sredstev, a 
z veliko ljubezni do gledališča uspelo, da je bil Maribor deležen slovenske igre, v 
slovenskem gledališču. Ob tem je treba poudariti, da si oba vladna komisarja za 
podporo gledališču zaslužita vse priznanje.

Kino

Julija 1919 je posebna komisija prevzela nemško gledališče, kinematograf, 
restavracijo in kazino. Po prvi vojni so Mariborčani lahko zahajali v kino Mari-
borski bioskop na Aleksandrovo cesto, a na začetku dvajsetih let se pojavi še 
Mestni kino.28 Prav za slednjega je leta 1920 Mestni sosvet sklenil, da odpove 

23 "Za grajsko klet premalo, za gledališče preveč prostora," Slovenec, 25. november 1921, št. 269, str. 3.
24 Vilko Pfeifer je podal pobudo, da bi se mestna občina zavezala, da bo pokrila ves deficit, ki je nastal pri 

mestnem gledališču, vendar ga je mestni sosvet kratko malo zavrnil in je predlog odbil. Obenem pa so 
pojasnili, da se zavedajo, kakšen pomen ima gledališče za mesto. O tem so spregovorili na novembrski 
seji 1919. (PAM, Zapisniki sej mestnega sosveta 1919, str. 53.)

25 Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, str. 100.
26 "Gledališko vprašanje rešeno," Mariborski delavec, 21. junij 1920, št. 136, str. 2.
27 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 486, Splošna registratura – posebni fascikli, gledališče.
28 Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1945, str. 94, 150.
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najem takratnemu ravnatelju kina Gustavu Sigeju. O poteku najemne pogod-
be je člane sosveta na seji 19. maja 1920 obvestil vladni komisar.29 Mnogi so 
menili, da bo prenos Mestnega kina na mestno občino veliko pripomogel k 
izboljšanju finančnega stanja mesta, saj si je občina s tem, ko je sama zaprosi-
la za koncesijo, obetala stalni prihodek.30 Žal so bile predstave slabo obiskane. 
Razlog so bili hrvaški ali nemški podnapisi, predrage vstopnice in nekakovostni 
repertoar.31

Kot smo že ugotovili, so v času vladnega komisarja Ivana Poljanca težave 
mariborskega gledališča dosegle vrhunec. Posledica tega je bila ugodna za kine-
matografe, ki so imeli spet več obiskovalcev.32 

Obdobje komisariata Ivana Poljanca je tudi čas ustanavljanja javne študij-
ske javne študijske knjižnice v Mariboru, ko je zanjo pokazala interes mestna 
občina. Glavni oviri pri ustanavljanju te knjižnice, knjige in ustrezni prostori, sta 
se reševali v mandatu prvega mariborskega župana Viktorja Grčarja. 

Iz zapisnikov sej mestnega sosveta in občinskega sveta lahko ugotovimo, 
da je občina denarno podpirala tudi številna društva, ki brez občinske pomoči 
ne bi mogla delovati. Tako so podpirali Olepševalno društvo, Požarno brambo, 
Zgodovinsko društvo, Društvo trgovskih nastavljencev, Slovensko obrtno dru-
štvo itd.33

Zaključek

Z vladnim komisarjem Ivanom Poljancem se je končala doba komisariatnega 
vodenja občinske politike. Končalo se je triletno obdobje, ki je predstavljalo 
eno najtežjih obdobjih v zgodovini mesta, obdobje uvajanja in privajanja na 
nove politične in družbene razmere. Poljanec je svojo funkcijo opravljal med 
januarjem 1921, do formalne potrditve Viktorja Grčarja za župana mesta julija 
istega leta. Glavno gibalo mestne politike je bil tudi v tem času mestni sosvet. Iz 
zapisnikov sej sosveta lahko ugotovimo, da se je mesto v novi realnosti mora-
lo soočiti z velikimi gospodarskimi težavami. Gospodarska dejavnost v mestu 
se je v prvih povojnih letih usmerila predvsem v obnovo gospodarstva, ki ga 
je uničila vojna. Hkrati se je industrija v mestu znašla v povsem novi realnosti. 
Gospodarske vezi mesta s središči nekdanje države Avstro-Ogrske so bile preki-
njene. Maribor se je znašel na obrobju nove države. Mlinska industrija v mestu 

29 PAM, Zapisniki sej mestnega sosveta 1920, str. 77.
30 "Mariborski mestni kino," Straža, 2. julij 1920, št. 71, str. 3.
31 " Beseda o mestnem kinu," Mariborski delavec, 12. avgust 1920, št. 178, str. 2.
32 "Mariborska kinematografija," Tabor, 31. december 1921, št. 295, str. 1, 2.
33 PAM, Zapisniki sej mestnega sosveta 1921, str. 1–137.
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je zaradi močne konkurence Vojvodine propadla. Poceni dalmatinska vina so 
močno prizadela mariborsko vinsko trgovino. Mariborska trgovina je ostala 
brez severnega tržišča itd. Domača industrija se je tako morala prestrukturirati. 
Novi komisar je posebno pozornost namenil oskrbi mesta z energijo in razvoju 
trgovine in obrti.

To je bil tudi čas, ko se je mesto soočalo z izgubljanjem mestne identitete. 
Nemško meščanstvo se je namreč kmalu po izgubi Maribora izselilo, seveda s 
svojim kapitalom in kulturo. Mariborskemu (slovenskemu) meščanstvu je po 
letu 1918 manjkala tradicija, ki jo je bilo treba šele ustvariti. Primanjkovalo je 
izobražencev, ki bi lahko delovali na kulturnem ali gospodarskem področju. 
Kljub vsem težavam se je počasi ustvarjala nova, slovenska podoba mesta. Kljub 
vse močnejši in občutnejši strankarski delitvi Slovencev v mestu, so tudi v času 
Ivana Poljanca nadaljevali proces slovenizacije mesta. Maribor je s popisom 
prebivalstva dobil potrditev o večinskem slovenskem življu, vendar so žal tujci 
imeli še vedno večino kapitala. 

Kljub številnim težavam je mesto postajalo vse bolj slovensko. Prebivalci 
mesta so imeli na voljo slovensko gledališče, v mestu so delovala slovenska dru-
štva in vse bolj se je uporabljal slovenski jezik. 

Dragan Potočnik

GOVERNMENT COMMISSIONER IVAN POLJANEC (1921)

SUMMARY

With government commissioner Ivan Poljanec ended the period of commissi-
oner-led management of municipal politics. The three-year period, one of the 
most difficult in the city’s history, of acclimatisation to new political and social 
conditions. Poljanec preformed his function form January 1921 till the formal 
appointment of Viktor Grčar as mayor of the city in July that same year. The 
main motor of city politics at the time was the city advisory committee. From 
the records of their meetings we can establish, that the city had to face great 
economic hardship in this new reality. Economic activity in Maribor in the first 
post war years focused primarily on restarting the economy ruined by the war. 
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This was a time of disorderly financial and monetary situation. The city also had 
to face the loss of the city’s identity. German citizens left shortly after losing 
the city with their culture and capital. In the 1921 population census the fact 
that most inhabitants are Slovene, was affirmed however it was clear that the 
Slovenian citizens did not have tradition, and had to create a new one. Despite 
the ever-stronger fracturing of Slovenians in the city down party lines, the pro-
cess of turning Maribor into a Slovenian city continued while Ivan Poljanc was 
commissioner. The new city authorities devoted a lot of energy to culture. They 
financially helped the National theatre, city cinemas, libraries, musical societies 
and many others. Many among them would have a hard time surviving without 
subsidies. 
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Mariborski župan Viktor Grčar 
(1921–1924)

Dragan Potočnik
Dr., izredni profesor

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-pošta: dragan.potočnik@um.si

Izvleček: 
Viktor Grčar je 25. julija 1921 slavnostno zaprisegel kot "prvi slovenski" župan 
Maribora. Z novim županom se je začelo novo obdobje: obdobje občinskih 
volitev in različnih županov, ki so zaznamovali medvojno obdobje v mestu. 
Mesto se je v tem obdobju soočalo s številnimi gospodarskimi, socialnimi, 
kulturnimi in narodno-političnimi problemi. Vse to je vplivalo na gospodarstvo 
mesta, komunalni razvoj in seveda tudi na kulturni razvoj. Nadaljevala se je 
slovenizacija mesta. Mesto se je soočalo s socialnimi problemi in pomanjkanjem 
stanovanj. Okrnjen mestni proračun, menjava valute, inflacija so močno vplivali 
na realizacijo večjih projektov. Tako se je župan zaradi slabega finančnega 
stanja v občini lahko lotil le najnujnejših investicij. Mesto se je obnavljalo. 
Dobilo je nove pločnike, ceste in kanalizacijo. Pospešeno se je elektrificiralo. V 
času njegovega županovanja od leta 1921 do 1924 je občina v okviru finančnih 
zmogljivosti postavljala tudi temelje slovenski kulturi v mestu.

Ključne besede: 
Viktor Grčar, slovenski župani, volitve župana, Maribor 1921–1924, Ivan 
Poljanec

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 961–988, 76 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod1

Po prevratu 1918/1919 je Maribor postajal vedno bolj slovenski, tako v uprav-
nem (poslovenjenje uprave, ulic) kot tudi v narodnostnem smislu. Na nove raz-
mere so morali pripraviti tudi gospodarstvo v mestu. Jasno je bilo, da se mora 
narodno gospodarstvo osvoboditi strankarske politike, slovenska gospodarska 
moč pa se mora zbrati in organizirati. 

Družbenopolitične spremembe po prvi svetovni vojni so bistveno vplivale 
na gospodarski razvoj Maribora. Obmejni Maribor je v novi državi Kraljevini 
SHS izgubil svoj prejšnji gospodarsko-prometni položaj. Spremenila se je naro-
dnostna struktura prebivalstva, pa tudi družbena struktura mestnega prebival-
stva, saj se je predvsem nemško uradništvo izselilo. V mesto so prišli novi pri-
seljenci, največ iz Primorske, deloma iz Koroške in Kranjske, pa tudi iz drugih 
pokrajin nove države. 

Slovenizacija mesta po letu 1918 je potekala postopno. Slovenska občin-
ska uprava je izdala več zakonskih predpisov, s katerimi so bile odpravljene 
ponemčevalne organizacije. Kljub temu so mesto še vedno pretresala sloven-
sko-nemška nasprotja. Nemci se z zlomom monarhije niso sprijaznili in niso 
sprejeli zgodovinskega dejstva nastanka jugoslovanske države. Kulturni razvoj 
Slovencev je omogočala šele slovenizacija šolstva. Aprila leta 1919 so šole 
zakonsko prevzeli slovenski učitelji. 

Politične spremembe po letu 1918 so spremenile sistem mariborskega 
gospodarstva. Gospodarske vezi mesta s središči nekdanje države so bile pre-
kinjene. Predvojna trgovinska dejavnost je prepustila vodilno mesto industri-
ji. K temu je veliko pripomogla elektrifikacija mesta, lega ob južni železnici in 
državni meji ter cenena delovna sila. Maribor se je med vojnama razvil v enega 
najmočnejših centrov tekstilne industrije. Vse bolj se je spreminjal v delavsko 
mesto. 

Vilko Pfeifer, Josip Leskovar in Ivan Poljanec so možje, ki so vodili Mari-
bor v zelo občutljivih časih. Kljub številnim očitkom so delovali v prid mesta 
in za boljšo prihodnost. Vladni komisarji in njihove kratke komisariatne dobe 
so tudi razlog, da večji projekti niso mogli uspeti. Za pomembne projekte je bil 
potreben čas. Še v času županovanja prvega mariborskega (slovenskega) župa-
na Viktorja Grčarja so se le težko lotili večjih projektov, saj je bila gospodarska 
situacija v mestu zelo slaba. 

* Razprava je nastala v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 (A) in raziskovalnega projekta Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode J7-8283 (A). Oba financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 
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Maribor na pragu prvih slovenskih občinskih volitev

Z vladnim komisarjem Ivanom Poljancem se je končala doba komisariatnega 
vodenja občinske politike. Končalo se je triletno obdobje, ki je predstavljalo 
eno najtežjih obdobij v zgodovini mesta, obdobje uvajanja in privajanja na 
nove politične in družbene razmere. 

Poljanec je svojo funkcijo opravljal od januarja 1921 do formalne potrditve 
Viktorja Grčarja za župana mesta julija istega leta. Z novim županom se je zače-
lo novo obdobje: obdobje občinskih volitev in različnih županov, ki so zazna-
movali medvojno obdobje v mestu. 

Potek volitev

Za Maribor in okolico je Deželna vlada za Slovenijo razpisala volitve za 26. april 
1921. Pred volitvami lahko v različnih časnikih beremo, kako so agitirali za 
svojo stranko. Tako lahko v Taboru preberemo, da bi za mesto največjo nevar-
nost pomenili socialisti, saj bi ti za svoje lastne "hedonistične užitke" porablja-
li občinski denar.1 Bralce so nagovarjali, naj volijo "pravo stran", da bo le tako 
Maribor res ostal še naprej jugoslovanski. Od volitev so se nadejali predvsem, da 
se izboljša gospodarsko stanje v mestu ter s tem izboljšanje življenja v mestu.2 

V Marburger Zeitung lahko beremo, da so časi prevrata mimo, da je končno 
konec vsiljenega sosveta in diktiranega vladnega komisarja. Volitve so pozdra-
vili, saj so vedeli, da bodo pokazale voljo Mariborčanov. Pisec tudi v tem časniku 
bralce opozarja, da naj pazijo koga in kako volijo. Opozarjali so, da naj ne volijo 
"rdeče" in "črne". Morajo na volišče in voliti demokrate.3 

Volitve so za mesto Maribor potekale na petih voliščih, v vsakem okraju je 
bilo eno. Glasovali so lahko med osmo uro zjutraj do pete ure popoldne.4

Volilnih upravičencev je bilo 4.183, od tega jih je na volitve prišlo 2.939. 
Volilna udeležba je bila 70-odstotna.5

Rezultati volitev 

Skupaj največ glasov v petih okrajih je prejela Jugoslovanska socialnodemo-

1 "Maribor in volitve," Tabor, 9. april 1921, št. 79, str. 2.
2 "Boj za Maribor," Tabor, 13. april 1921, št. 82, str. 1.
3 "Die Gemeindewahlen in Maribor," Marburger Zeitung, 24. april 1921, št. 92, str. 1.
4 "Volišča v Mariboru," Tabor, 26. april 1921, št. 93, str. 2.
5 " Klerikalni poraz v Mariboru," Jutro, 27. april 1921, št. 99, str. 1.
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kratična stranka (JSDS), in sicer 940, dobili so 13 mandatov, sledile so Narodno 
socialistična stranka (NSS) s 679 glasovi in devetimi mandati, Jugoslovanska 
demokratska stranka (JDS) s 499 glasovi in sedmimi mandati, Slovenska ljud-
ska stranka (SLS) s 496 glasovi in prav tako sedmimi mandati ter Delavska sku-
pina s 325 glasovi in štirimi mandati.6

Izvolitev župana, podžupana in občinskih svetovalcev je potekala po kon-
čanih volitvah. Maja 1921 po volitvah se je Viktor Grčar že znašel med more-
bitnimi županskimi kandidati. Drugi kandidati so bili še Alojz Slanovec, Josip 
Leskovar ter Vladimir Sernec.7 Že kmalu je bilo mogoče slišati in brati različne 
scenarije, kdo bi lahko bil župan. Med najglasnejšimi so bile možne povezave 
med socialnimi demokrati, komunisti in klerikalci. Po tem ključu je bil Viktor 
Grčar na koncu tudi izvoljen.8 Županska izvolitev je v Mariboru potekala 13. 
junija 1921.9 Tega dne se je zbral novoizvoljeni občinski zastop. 

Viktor Grčar – prvi slovenski župan v Mariboru

Viktor Grčar je bil rojen leta 1881 v Mokronogu. Študiral je v Ljubljani, kjer je 
končal učiteljišče in pred tem gimnazijo. Na začetku prve vojne leta 1914 je 
prišel v rusko ujetništvo, nato pa končal kot dobrovoljec na solunski fronti. Leta 
1919 je bil odpuščen od vojakov. Tega leta je dobil tudi upraviteljsko mesto na 
osnovni šoli v Mariboru. Grčarjeva zasluga v tem času je bila, da je prišlo vodstvo 
vsega mariborskega socialističnega gibanja v slovenske roke. Zaradi nemške-
ga vpliva je uvidel potrebo po lokalnem in od avstrijske države ločenem listu. 
Tako je decembra leta 1919 je ustanovil Volksstimme in bil njegov prvi urednik. 
Sodeloval je tudi pri ustanovitvi časnika Enakost in Delavska politika. Leta 1921 
je kot član JSDS kandidiral na socialistični listi in postal prvi slovenski župan v 
mestu. 

Ob izvolitvi je povedal: "Zahvaljujem se za izraženo mi zaupanje in podam 
dve izjavi: prvo je, da izvolitev sprejmem in druga, da bom službeno razmerje 
tako uredil, kakor določa zakon."10

Uradno je bil potrjen 12. julija 1921. Sklep o potrditvi je bil sprejet dan 
prej.11 Po volitvi župana so opravili še volitve podžupana, ki so potekale po 
istem sistemu kot županska izvolitev. Podžupan je postal Ivan Roglič.

6 "Die Gemeindewahlen," Marburger Zeitung, 28. april 1921, št. 95, str. 1.
7 "Volilni boj iz Maribora," Slovenski narod, 23. april 1921, št. 91, str. 2.
8 "O pogajanjih za volitev župana v Mariboru," Nova doba, 5. ma j 1921, št. 53, str. 3.
9 "Volitev ljubljanskega in mariborskega župana," Slovenski gospodar, 16. junij 1921, št. 94, str. 2.
10 "Ob 18. uri," Tabor, 15. junij 1921, št. 133, str. 1.
11 " Mariborskega župana Grčarja," Nova doba, 14. julij 1921, št. 81, str. 2.
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Izvoliti so morali še štiri svetovalce. Njihova izvolitev je potekala z listki. 
Vsak je zapisal 4 kandidate. Rezultat je bil sledeči: Josip Leskovar (SLS) 33 gla-
sov, Franjo Žebot (SLS) 24, Alojz Slanovec (JSDS) 24, Ivan Krajnik (KS) 22, Ivan 
Kejžar (JDS) 15, Franc Jarh (NSS) 11, Vilko Weixl (JDS) 6, Vladimir Sernec (JDS) 
6, Ivan Šoštarič (JDS) 5 in Franc Selinšek (NNS) 9. Zaradi istega števila glasov 
med Žebotom in Slanovcem je žreb določil zmagovalca dvoboja: Slanovca. 
Mestni svetovalci so tako postali: Josip Leskovar, Alojz Slanovec, Franjo Žebot 

Župan Viktor Grčar 
(PAM, Zbirka foto-
grafij in razglednic) 
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ter Ivan Krajnik.12

25. julija 1921 je Grčar slavnostno zaprisegel kot "prvi slovenski" župan 
Maribora. Ob prisotnosti okrajnega glavarja Srečka Lajnšiča je na njegove bese-
de zaprisegel: "Da bodete kralju kraljestva SHS zvesti in pokorni, da bodete skrb-
no spoštovali ustavo in vestno vršili zakone," je novi župan dodal: "Kar mi je bilo 
prebrano, sem dobro razumel, hočem biti vesten, kakor mi Bog pomagaj!"13

Lajnšič je trenutek, ko je Grčarju predal občinske posle, označil za zgo-
dovinskega. Maribor je dobil prvega jugoslovanskega župana avtonomnega 
mesta. Okrajni glavar je župana zaprosil, da mora delati v dobrobit mesta in 
vseh njegovih prebivalcev. Te besede je Viktor Grčar kasneje v svojem govoru 
tudi ponovil. V časniku Tabor lahko preberemo vsebino njegovega govora.

V svojem, kakor tudi v imenu vseh članov občinskega odbora izjavljamo, da 
bomo posvetili vse svoje moči v dobrobit mesta in prebivalstva. Ta cilj bomo imeli 
vedno pred očmi. Dejstvo, da stojim danes tukaj pred Vami kot prvi slovenski 
župan, ne smatram za svojo zaslugo, temveč je bila narodna volja, ki me je post-
avila na to mesto. Vlada je dobro storila, ko me je potrdila, ter je s tem dokazala, 
da upošteva in spoštuje voljo ljudstva. V mojem imenu in imenu občinskega zas-
topa Vas naprošam, g. glavar, da izročite vladi moje zahvalo. Velike dolžnosti smo 
s tem prevzeli. Vsled ogromnega zastoja pa nikakor ni mogoče kar čez noč doseči 
cilja. Iti moramo korakoma in vzporedno napredovati. Vendar bo naše delo zelo 
otežkočeno in zato Vas naprošam, g. glavar, da izročite vladi prošnjo, da nas pri 
našem delu podpira in nam gre na roko. … Rekel sem, da nas čaka težka naloga. Več 
tisoč ljudi gleda na Vas in pričakuje od Vas rešitve. Ne moremo pa izvesti svojih 
nalog, če se ne bomo že v pričetku zavedali svojih ciljev, ki nas vodijo do rešitve. V 
prejšnjih časih bi to bilo lažje. Naše ljudstvo si želi nazaj v stare čase in pričakuje, 
da bo vstal nekak kralj Matjaž, ki bo s svojim mečem rešil ves svet trpljenja. Novih 
načrtov nikakor ne kaže postavljati na grobovih, temveč moramo korakati na pot 
napredka.14

Po uradni proceduri je novi župan pozdravil zbrane navzoče. Hkrati je z 
balkona zaplapolala rdeča zastava, kar je povzročilo razburjenje in negodova-
nje. Po rdeči zastavi sta zaplapolali še narodna in državna zastava.15 

Svoj nastopni govor je župan izkoristil še za predstavitev lastnega občin-
skega programa. Na vrhu lestvice novih prioritetnih dejanj v mestu je bila ure-
ditev občinskega gospodarstva. Za naslednjo nalogo si je zadal, da želi urediti 

12 "Ob 18. uri," Tabor, 15. junij 1921, št. 133, str. 1.
13 "Slovesna zaprisega mariborskega župana," Slovenski narod, 27. julij 1921, št. 165, str. 2.
14 "Zaprisega mariborskega župana," Tabor, 27. julij 1921, št. 167, str. 1–2.
15 "Maribor pod rdečo zastavo," Tabor, 28. julij 1921, št. 168, str. 2.
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vzpostavitev avtonomije mesta. V ospredje je postavil tudi preureditev zastare-
lega davčnega sistema in priključitev sosednjih občin, reševanje stanovanjskih 
problemov, zajezitev draginje. Poudaril je tudi vprašanje zadružništva in vrnitev 
obrtnega referata občini. Posebno pozornost je želel usmeriti v šolstvo. Izra-
zil je potrebo po ustanovitvi novih obrtnih in strokovnih šol. Poleg šolstva je 
poudaril še potrebo po dvigu kulturnega življenja v mestu, in sicer na področju 
koncertov, razstav in ureditve občinskih in ljudskih knjižnic. Ob koncu govora 
se je obrnil še na občinske zastopnike in jih naprosil, naj pozabijo na strankar-
sko pripadnost in da naj imajo v ospredju le željo in zavest, da delajo v 
dobrobit mesta.16

Sestava občinskega sveta

Občinski svet je bila po novem sestavljen iz 40-članskega občinskega odbo-
ra. Delež, vezan na strankarsko zastopstvo v občinskem svetu, je bil glede na 
rezultate volitev razdeljen po proporcionalnem volilnem sistemu.17 Mandate 
oz. odborniška mesta so si stranke glede števila prejetih glasov razdelile tako:

•  13 mandatov (Jugoslovanska socialnodemokratična stranka/
socialni demokrati): Viktor Grčar (učitelj), Andrej Bahun (delovod-
ja), Franc Postrak (strojevodja), Leopold Koschuta-Košuta (ključavni-
čar), Ivan Hojnik (krojač), Ivan Druzović (črkostavec), Alojz Slanovec 
(zadružni tajnik), Karel Če(c)h (pek), Anton Krajcer (čevljar), Rudolf 
Kolbesen (poštni pristav), Ivan Klančnik (steklarski pomočnik), Alojz 
Čeh (strokovni tajnik), Anton Tanc (uradni sluga).

•  9 mandatov (Narodnosocialistična stranka): Franc Jarh (višji 
revident), Franc Selinšek (železničar), dr. Ivan Jurečko (okrajni zdrav-
nik), Franc Novak (brivec), Josip Konič (policijski poduradnik), Ivan 
Roglič (železniški revident in podžupan), dr. Franc Rostohar (gimna-
zijski profesor), Franc Francè (davčni upravitelj), Rudolf Šega (bančni 
uradnik).

•  7 mandatov (Jugoslovenska demokratska stranka/liberalci): 
dr. Vladimir Sernec (odvetnik), Vilko Weixl (trgovec), Fran Voglar 
(profesor), Miha Vahtar (knjigovez), Ivan Tomažič (nadučitelj), Ivan 
Kejžar (zasebni uradnik), Ivan Šoštarič (trgovec).

16 "Zaprisega mariborskega župana," Tabor, 27. julij 1921, št. 167, str. 1–2; "Slovesna zaprisega maribor-
skega župana," Slovenski narod, 27. julij 1921, št. 165, str. 2.

17 Antoša Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941," v: Maribor skozi stoletja. Razprave I. 
(Maribor, 1991), str. 280 (dalje: Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941".)
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•  7 mandatov (Slovenska ljudska stranka): dr. Josip Leskovar 
(odvetnik in hišni posestnik), Anton Krepek (uradnik/delavski tajnik), 
dr. Karel Verstovšek (profesor), Franc Veronek (mizar), dr. Anton Jero-
všek (ravnatelj Cirilove tiskarne), Franjo Žebot (urednik Straže), Veko-
slav Filipčič (poštni poluradnik).

•  4 mandate (Delavska skupina/socialistična levica/komuni-
sti): Ivan Krajnik (kotlar), Anton Peperko (mizar), Franc Smasek (vla-
kovodja), Franc Kitak (kotlar).18

Na prvi seji občinskega sveta v Mariboru 8. avgusta 1921 je Grčar razdelil 
delo občinskega sveta v 13 odsekov:

1. Gospodarsko-finančni odsek (7 članov).
2. Pravni odsek (3 člani).
3. Personalni in disciplinski odsek (7 članov).
4. Odsek za obrt in industrijo (4 člani).
5. Kulturni odsek (3 člani).
6. Socialni odsek (7 članov).
7. Odsek za zdravstvo, higieno in mestno kopališče (3 člani).
8. Stanovanjski odsek (7 članov).
9. Stavbni odsek in odsek za električno podjetje (7 članov).
10. Odsek za klavnico (7 članov).
11. Odsek za pogrebni zavod in pokopališče (3 člani). 
12. Odsek za likvidacijo gospodarskega urada (7 članov). 
13. Odsek za plinarno in vodovod (3 člani).

Kasneje so k tem odsekom priključili še aprovizacijski odsek, pregledni 
odbor za mestno hranilnico in kuratorij za "Vesno".19 Skupaj je bilo 16 oddel-
kov.20 Občinski svet so hkrati razdelili tudi na pet sekcij. V vsaki je bilo po sedem 
članov.

1.  sekcija: organizacijske, pravne zadeve, uslužbenci, sprejem v občinsko 
zvezo, podelitev meščanstva in častnega meščanstva. Sekcija je torej 
prevzela zadeve dotedanjega pravnega in personalnega oddelka in 
oddelka za likvidacijo gospodarskega urada.

2.  sekcija: prosveta, šolstvo, zdravstvene in ubožne zadeve, humanitarne 
ustanove, vodovod, kopališče, pogrebni zavod in pokopališče. Sekcija 
je prevzela zadeve dotedanjega kulturnega, socialnega, zdravstvenega 
oddelka in oddelka za pogrebni zavod.

18 "Rezultati občinskih volitev," Tabor, 27. 4. 1921, št. 94, str. 1.
19 Zavod Vesna je bila ženska obrtna in gospodinjska šola v Mariboru. 
20 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), Zapisniki sej mestnega občinskega sveta za leto 1924.
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3.  sekcija: stavbna in tehnična dela, olepšava mesta, razsvetljava, plinarna 
in električno podjetje. Sekcija je prevzela zadeve dotedanjega stavbne-
ga, stanovanjskega oddelka in oddelka za plinarno.

4.  sekcija: finance, kontrola financ in ekonomija, nadzorstvo Mestne hra-
nilnice, nadzorstvo Mestnega kina. Prevzela je zadeve finančno-gospo-
darskega oddelka. 

5.  sekcija: tržno nadzorstvo, aprovizacija, klavnica, mesnica, premogov-
na komisija, obrt, industrija in trgovina. Prevzela je zadeve oddelkov za 
obrt in trgovino, klavniškega in aprovizacijskega oddelka.

Vsi oddelki so volili predsednika in podpredsednika. Za vse so tudi izdali 
pravilnik za poslovanje.21

Čas županovanja Viktorja Grčarja 1921–1924 

Mesto se je v tem obdobju soočalo s številnimi gospodarskimi, socialnimi, kul-
turnimi in narodno-političnimi problemi. Vse to je vplivalo na gospodarstvo 
mesta, na komunalni razvoj in seveda tudi na kulturni razvoj mesta.

Družbene razmere v mestu po prvi svetovni vojni 

Če upoštevamo predvojne razmere je razumljivo, da je slovenizacija mesta po 
letu 1918 potekala postopno. Slovenska občinska uprava je izdala več zakon-
skih predpisov, s katerimi so bile odpravljene ponemčevalne organizacije. Izlo-
čila je ključne nemške institucije, kot sta bili Südmark in Schulverein. Kljub temu 
so mesto še vedno pretresala slovensko-nemška nasprotja. Nemci se z zlomom 
monarhije niso sprijaznili in niso sprejeli zgodovinskega dejstva nastanka jugo-
slovanske države. Kot je razbrati iz članka v Marburger Zeitung 11. septembra 
1919, so nekateri mariborski Nemci sprejeli novo politično realnost (nekateri 
le začasno), čeprav jih je to boleče prizadelo. Priznajo, da so upali, da bo dru-
gače.22 

Ko je oblast v mestu prevzel slovenski vladni komisar, so odpustili mnoge 
nemške uradnike in jih nadomestili s slovenskimi. Pomanjkanje domačih ura-
dnikov je slovenska oblast nadomestila s priseljenci iz slovenske Koroške, ki je 
po plebiscitu 10. oktobra 1920 pripadla Avstriji, in iz Primorske, ki je pripadla 

21 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta za leto 1923.
22 Marburger Zeitung, 11. november 1919, str. 1.
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Italiji. Zlasti Primorci so družbenemu dogajanju v Mariboru v obravnavanem 
obdobju dali neizbrisen pečat.23 

Slovenska občinska uprava je tudi poskrbela, da je Maribor po vojni dobi-
val slovenski videz s poslovenjenjem in preimenovanjem ulic ter napisov na 
obrtnih in trgovskih prostorih. Mariborski meščani so se spričo novo nastalih 
razmer morali naučiti slovenščine. Ob prevratu je bila večina uradništva zara-
di neznanja slovenščine odpuščena. Posamezni uradniki so dobili nalog, da se 
morajo v določenem roku (do konca decembra 1919) naučiti slovenskega jezi-
ka.24 Policijski komisariat je leta 1929 izdal odlok, po katerem je treba goste v 
vseh javnih lokalih pozdraviti in nagovoriti slovensko. Šele potem, če sloven-
sko ne razumejo, se jih sme postreči v nemščini. Kako potreben je bil odlok, 
dokazuje dejstvo, da so se gostje v raznih mariborskih lokalih pogovarjali dosle-
dno nemško in je bilo tu in tam treba celo odločno nastopiti, če se je hotelo na 
slovensko zahtevo dobiti slovenski odgovor. Toda tako ni bilo samo v gostilnah, 
ampak tudi v trgovinah.25 Kljub opozorilom in odlokom se je nemškutarjenje 

23 Miroslava Grašič, "Začetki delovanja primorskega emigrantskega društva Nanos v predvojnem 
Mariboru," Časopis za zgodovino in narodopisje 26=61, št. 1 (1990): str. 23–35.

24 "Mariborski meščani se učijo slovenski," Mariborski delavec 5. december 1918, str. 2.
25 "Nemškutarjenje v Mariboru in na deželi," Mariborski večernik Jutra, 18. november 1929, str. 2.

Maribor, Gosposka ulica (PAM, Zbirka fotografij in razglednic)
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nadaljevalo. Hkrati Tabor ugotavlja: "Kaj pomaga, če smo pri nasprotnikih zares 
slovensko postreženi, poleg tega pa si s slovenskim dobičkom polnijo ti Nemci 
svoje žepe ter nas tajno posmehujejo."26 Slovenščina se ni omalovaževala samo 
kot narodni in državni jezik. Omalovaževala so se tudi po zakonu določena 
imena slovenskih krajev, saj so dostavljali tudi pisma, na katerih je bil Maribor 
označen kot "Marburg an der Drau". Uporabljala so se tudi nekdanja nemška 
imena ulic, cest in trgov. V nemškem časopisju, ki je izhajal v Sloveniji, se je še 
vedno toleriralo uporabljanje nemških imen za slovenske kraje, za označevanje 
gor, vrhov in drugih geografskih pojmov.27 

Razlogov za tako stanje je bilo več. Pomemben razlog je bil nemški pri-
tisk na socialno odvisne in nemštvu podrejene sloje prebivalstva. Ta pritisk na 
Slovence se je kazal na različne načine. Nekateri industrijski obrati v mestu so 
predstavljali prave ponemčevalnice. Slovenski delavci so bili z nemškim lastni-
kom prisiljeni govoriti nemško, zato so se mnogi ob vstopu v službo začeli učiti 
nemščine in na materin jezik pozabljali ter tudi med seboj govorili nemško.28 
Pritisk na Slovence se je kazal tudi tako, da so nemški lastniki industrijskih 
obratov prisiljevali svoje uslužbence, naj volijo za nemško listo. Neposlušnim 
so grozili celo z odpustom.29 

Z vsemi navedenimi težavami se je ukvarjal tudi sosvet Mestne občine Mari-
borske na svojih sejah v času županovanja Viktorja Grčarja. 

Klub občinskih svetovalcev Narodno socialistične stranke je podal nasle-
dnje predloge:

Naroča se županu ter vsim predstojnikom mestnih uradov in podjetij, da brez priv-
oljenja občinskega sveta ne sprejemajo v mestno službo uslužbencev in delavcev, 
ki niso popolnoma vešči slovenskega ali srb. hrvatskega jezika. Pri odpustih iz 
službe, odpuščati je v prvi vrsti uslužbence in delavce, ki niso zmožni slovenskega 
službenega jezika in posebno oni, ki niso naši državljani. Takoj je započeti z izobraz-
bo in vpeljavo slovenskega službenega jezika zmožnih uslužbencev in delavcev za 
mesta, ki jih danes zasedajo službenega jezika nezmožne osebe. Po vpeljavi prvih 
naj predstojniki oziroma župan predlaga odpust ali vpokojitev vseh slovenskega 
jezika nezmožnih oseb. Za pravočasno izvršitev so predstojniki oziroma župan 
odgovorni občinskemu svetu. Za presojanje obvladanje službenega jezika izvoli 
občinski svet komisijo štirih lic iz vseh v občinskem zastopu zastopanih strank.30

26 Tabor, 29. avgust 1920, str. 3.
27 "Nemško ustmeno uradovanje – Nemška krajevna imena – Proti stari z novo mentaliteto," Mariborski 

večernik Jutra, 22. januar 1930, str. 2.
28 "Varujmo naše delavstvo pred ponemčevanjem," Slovenec, 24. februar 1938, str. 3.
29 "Tabor," 13. september 1924, str. 2.
30 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 1921.
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Tudi zapisniki naslednjih sej nam kažejo na problematiko odpuščanj zaradi 
neznanja službenega jezika. 

Gospodarske razmere v mestu po prvi svetovni vojni 
 

Povojne gospodarske in politične spremembe so vplivale tudi na mariborsko 
industrijo. Po letu 1918 se je začela mariborska gospodarska struktura spre-
minjati. Železniška delavnica in kurilnica sta še obstajali, vendar v manjšem 
obsegu. Izginila je največja pivovarna. Razen Freundove so propadle skoraj vse 
usnjarne. Propadla je mlinska industrija, razen Franzove, ki se je preusmerila v 
izdelovanje testenin. Skoraj v celoti je zamrla lesna industrija.

Gospodarske vezi mesta z gospodarskimi središči nekdanje države so bile 
prekinjene. Maribor se je znašel na obrobju nove države. V gospodarstvu se je 
moral usmeriti proti jugovzhodu. 

Prevrat leta 1918 je prinesel spremembe tudi v denarnih in kreditnih zavo-
dih. V obravnavanem obdobju so mariborsko in okoliško gospodarstvo finan-
cirali trije zadružni denarni zavodi: Posojilnica v Narodnem domu, Spodnje-
štajerska ljudska posojilnica in Mariborski kreditni zavod, stara mestna in nova 
banovinska hranilnica.31 Zamenjava krone za dinar je bila opravljena do konca 
leta 1922. Dinar se je stabiliziral šele po letu 1924.

Povojne težave in valutne spremembe so vplivale tudi na kmetijstvo. Agrar-
no zaledje mesta je zaradi nove meje ostalo brez dotedanjega tržišča. V novi 
državi se je ta panoga znašla v močni agrarni konkurenci z drugimi pokrajina-
mi. Tako je bila vojvodinska mlinska industrija mariborski premočan konku-
rent. 

Bistvena sprememba v strukturi mariborskega gospodarstva se je kazala v 
tem, da je trgovinska dejavnost prepustila vodilno mesto industrijski. K temu 
je veliko pripomogla elektrifikacija mesta. Prav elektrifikacija mesta (izgradnja 
hidroelektrarne Fala, kjer so v letih 1913 do 1918 zgradili prvo od dravskih 
elektrarn), lega ob južni železnici in ob državni meji ter cenena delovna sila so 
Maribor v obravnavanem obdobju spremenili v enega najmočnejših centrov 
tekstilne industrije. Pred prvo svetovno vojno ni bilo v Mariboru niti ene teks-
tilne tovarne. V času Grčarjevega županovanja sta leta 1922 ustanovila češka 
industrialca Edvard Doctor in dr. Arnošt Zucker tekstilno tovarno Doctor in 
drug v Mariboru. Pred drugo svetovno vojno je tovarna imela 500 tkalskih stro-
jev (statev) in vse pripadajoče pomožne stroje. Tovarna je zaposlovala med 
1100 in 1200 delavcev, od tega je bila ena tretjina moških in dve tretjini žensk. 

31 Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije (Maribor, 1989), str. 274. 
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Tovarna je zaposlovala predvsem delavce iz Studenc in okolice in je bila za ta 
del Maribora velikega gospodarskega pomena.32 

Poleg tekstilne industrije je bila v mestu in njegovi okolici najpomembnejša 
kovinska industrija. Tu velja omeniti najprej delavnice državnih železnic, ki so 
bile poleg železniških delavnic v Kraljevu najmodernejše in največje v državi. 
V teh delavnicah so v času monarhije popravljali železniški vozovni park. Po 
prevratu so delavnice izpopolnili in so poleg tovornih izdelovali tudi osebne 
vagone ter lokomotive. Delavnice so zaposlovale dobro polovico delavstva 
kovinske stroke. 

Gospodarska kriza in socialni problemi v mestu

Ob industrijskem razvoju mesta med svetovnimi vojnami je treba najprej ome-
niti tudi socialne probleme, ki jih je imel tudi Maribor. Zaradi prve svetovne 
vojne, prevratnih dogodkov se je gospodarska kriza čutila tudi v velikih social-
nih problemih v mestu. Problem zaposlitve in nezaposlenosti je močno zazna-
moval tudi obdobje Grčarjevega županovanja. Občina je podpirala šole, in sicer 
tako, da je revnim in ubožnim otrokom podarila knjige in ostale šolske potreb-
ščine. Revne otroke je občina tudi obula in oblekla. V prostorih mestnega soci-
alnega urada se je kazala dejanska slika življenja v mestu. Številni brezposelni so 
prosili za delo ali hrano. Mnoge prošnje za pomoč so obravnavali tudi na sejah 
občinskega sveta. Tako lahko v zapisnikih sej občinskega sveta ugotovimo, da 
je bila stiska revnih slojev prebivalstva mesta velika. Na prošnje šol so se odzvali 
tako, da so revnim šolskim otrokom namenili Božičnice,33 popuste za uporabo 
mestnega kopališča,34 prehrano 60 do 70 dijakom dnevno v prostorih ljudske 
kuhinje,35 podporo so namenjali dijaški kuhinji v višini 10.000 din,36 revnim 
učencem so darovali čevlje37.

Občina je pomagala revnim Mariborčanom tudi tako, da je Oddelek za 
socialno politiko organiziral prehranjevalno akcijo za revnejše sloje.38 Ubožna 
kuhinja je v vseh teh letih poslovala s polno paro. Proti draginji so se spopadali z 
občinskimi sodišči, saj so le tako lahko udarno nastopili proti preprodajalcem. 

O naraščajočih socialnih potrebah v mestu kažejo številke. Tako je Mestna 

32 "Mariborska povojna industrija," Mariborski večernik Jutra, 30. november 1938, str. 7.
33 PAM, Zapisnik o 1. redni seji občinskega sveta mariborskega, dne 26. januar 1922.
34 PAM, Zapisnik o nadaljevanju 1. redne seje občinskega sveta Maribor, dne 4. 2. 1922.
35 PAM, Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Maribor, dne 17. avgust 1923.
36 PAM, Zapisnik o 10. redni seji občinskega sveta Maribor, dne 28. oktober 1923.
37 PAM, Zapisnik o prvi redni seji občinskega sveta Maribor, dne 25. januar 1924.
38 PAM, Zapisnik o 5. redni seji občinskega sveta Maribor, dne 11. maj 1923.
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občina namenjala za socialno skrbstvo:
leta 1920: 253.235 din
leta 1921: 366340 din
leta 1922: 309.684 din
leta 1923: 525.172 din
leta 1924: 766.058 din
leta 1925: 1,066.012 din
leta 1930: 2,242.138 din
leta 1935: 2,671.155 din.39

Navedeni zneski prikazujejo izdatke za socialno skrbstvo v letnih proraču-
nih mestne občine. 

Ena od težav, s katerimi se je soočala nova mestna oblast, je bila poveza-
na z vodovodom oz. s pomanjkanjem vode. Zaradi minimalnih padavin v zimi 
1920/21 in poletne suše je bil viden upad vodne gladine v studencih mestnega 
vodovoda. Tako se je zgodilo, da je dnevno v vodovodu primanjkovalo med 40 
in 50 tisoč litrov vode. Odjemalce so opozorili, da naj ne bodo pri porabi vode 
preveč potratni. Mestna občina je na terenu stanje tudi nadzirala. Za kršitelje so 
bile določene visoke globe. S kršitelji so se ukvarjali tudi na sejah občinskega 
sveta, tako so na 8. seji dne 17. avgusta 1923 kaznovali stavbenika Kiffmanna 
zaradi prevelike porabe vode.40 

Šolstvo v mestu 

Izjemnega pomena v izgradnji slovenskega Maribora je bilo seveda šolstvo. 27. 
januarja 1919 je višji šolski svet v Ljubljani izdal naredbo, s katero se odpravlja 
nemščina kot obvezen predmet na osnovnih in meščanskih šolah. Na seji šolni-
kov in politikov 23. februarja 1919 so obravnavali predlog zamenjave nemških 
učiteljev s slovenskimi. Po tem predlogu naj bi se vsi nemški nadučitelji zame-
njali s slovenskimi, hkrati pa naj bi se odpustili vsi nemški učitelji in učiteljice, ki 
so sodelovali v demonstracijah proti Kraljevini SHS 27. januarja 1919.41

1. aprila 1919 je prišlo na področju šolstva do radikalnih sprememb. Slo-
venski učitelji so prevzeli skoraj vsa mesta na osnovnih in meščanskih šolah. 
Večina nemških učiteljev je bila odpuščenih. Kljub temu je pouk na vseh šolah 
ostal do konca šolskega leta še nemški, uvedli so le tri ure tedensko obvezne 

39 "Brezposelnost in revščina ugonabljata naše mesto," Mariborski večernik Jutra, 2. november 1935, str. 
2.

40 PAM, Zapisnik 8. seje občinskega sveta Maribor, dne, 17. avgust 1923.
41 Marburger Zeitung, 25. februar 1919, št. 45, str. 2, 3.
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slovenščine. V naslednjem šolskem letu so v nemške oddelke vpisali samo tiste 
otroke, za katere je bilo dokazano, da sta oba starša nemškega rodu. Ti so imeli 
pravico do pouka v maternem jeziku, vendar so tudi v teh razredih imeli obve-
zne ure slovenščine. Nemški oddelki so se krčili in do leta 1923 je ostala povsem 
nemška le še prva dekliška meščanska šola, ki je že v naslednjem letu dobila 
slovensko vzporednico. Podobno so opravili tudi na strokovnih in srednjih 
šolah. Že leta 1918 so razglasili za slovensko državno gimnazijo in jo poime-
novali Državna klasična gimnazija. Tu je bilo najmanj težav, saj je bila večina 
dijakov in profesorjev Slovencev. Na šoli so obdržali nemške vzporednice, ki so 
bile v nekaj letih zaradi majhnega števila dijakov ukinjene. Več težav je bilo na 
realki, kjer je bila med dijaki večina Nemcev. Šola je ostala pretežno nemška vse 
do šolskega leta 1924/25, ko so prevladale slovenske vzporednice. Šola je bila 
preimenovana v Državno realno gimnazijo.42

Že v nastopnem govoru je župan posebno pozornost namenil šolstvu, saj 
je ne nazadnje bil sam učitelj. Poudaril je potrebo po ustanovitvi novih obrtnih 
in strokovnih šol. V zapisniku občinskega sveta lahko preberemo, kako je to 
potekalo v praksi.

Občina posveča veliko pozornost, da se v Mariboru vzdržuje še naprej žensko 
– obrtno šolstvo. Zato bodo dali v poslopju Vesna prostore na razpolago ženski 
obrtni šoli ter kuhinjski in gospodinjski šoli. Mestna občina bo vzdrževala tudi 
internat za dekleta. Stvar odbora je tudi najti za internat ustrezno vzgojiteljico. 
Občinski svet pravi, da se morajo stroški vzdrževanja in stroški šol popolnoma 
kriti. Šole naj bodo javne in splošne.43

Seje občinskega sveta v času županovanja Viktorja Grčarja

Prva slavnostna seja je potekala 8. avgusta 1921. Do konca leta so imeli pet 
sej, od tega tudi eno žalno 20. avgusta (ob smrti kralja Petra) in eno izredno 
sejo. Na teh petih sejah je bilo govora o mestnih podjetjih, obravnavali so pro-
šnje posameznikov, ki so želeli napredovati po plačilni lestvici, razpravljali so 
o različnih posojilih, o pomoči otrokom v šoli, o pomanjkanju vode in o sla-
bem stanju vodovoda. Predstavljeni so bili predlogi, kaj vse bi bilo potrebno v 
mestu urediti, obnoviti ali prebarvati. Razpravljali so tudi o prodaji vojašnic ter 
o posameznih nakupih zemljišč mestne občine. Občina je še naprej postavljala 
davke in tržne startnine. Na sejah občinskega sveta so obravnavali tudi problem 

42 Vladimir Bračič, "Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih dejavnosti v Mariboru," v: Maribor skozi sto-
letja. Razprave I.( Maribor, 1991), str. 596–598.

43 PAM, Zapisnik na tajni seji občinskega sveta Maribor, dne 30. januar 1922.
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o ukinjanju avtonomije mesta Maribor, o oblastni razdelitvi Slovenije in tudi o 
Vidovdanski ustavi.44 

V letu 1922 je bilo osem sej in petnajst nadaljevalnih sej. Na prvi seji 26. 
januarja je zbrane župan seznanil, da je prejel od predstavništva pokrajinske 
uprave obvestilo o zaroki kralja Aleksandra in da je v imenu mestnega zastop-
stva ter vseh prebivalcev poslal v Beograd brzojavko z naslednjo vsebino: "V 
imenu zastopstva in vsega prebivalstva mesta Maribor blagovolite sporočiti Nj. 
Vel. Aleksandru I. k njegovi zaroki naše iskrenejše čestitke."45

Razpravljali so o carini za izvoz 50.000 kg zaklanih prašičev, o prošnji za 
odstranitev poti med Vrtno in Koroško cesto, o ureditvi pravnih in gospodar-
skih razmer v inštitutu "Vesna".46

V nadaljevanju prve seje so razpravljali še o prošnji češkega tovarnarja 
Edvarda Doctorja, ki je želel kupiti od občine travnike pri Križevem dvoru z 
namenom, da bi zgradil tovarniške prostore in stanovanja za uslužbence. Odo-
brili so prodajo, še posebej s poudarkom, da se mora obvezati, da bo sočasno 
s tovarno zidal tudi stanovanjske hiše. Stanovanjski problem je bil v mestu še 
vedno zelo pereč. Tako se je julija 1922 začela gradbena akcija za jugoslovanski 
Maribor. Ustanovili so začasni ustanovni odbor gradbene akcije za jugoslovan-
ski Maribor, ki je pozval vse poslanske klube, naj podprejo to akcijo. Začasni 
odbor je zbiral prijave interesentov, tudi tistih, ki so stanovali izven Maribora 
in so se želeli vanj preseliti. Zbirali so tudi prijave hišnih posestnikov, ki so bili 
pripravljeni svoje hiše nadgraditi, in najemnikov, ki bi želeli udobnejša stano-
vanja.47

Obravnavali so še prošnje za pomoč dekliške meščanske šole, otroškega 
vrtca, kopališča.48 V nadaljevanju tajnih zadev 1. redne seje so reševali še pro-
šnje za podporo odstavljeni nemški učiteljici, oficirja v pokoju, obratovodje v 
plinarni, paznika na pokopališču.49 

Na 2. redni seji dne 24. marca 1922 so razpravljali o ukazu zdravstvenega 
odseka za Slovenijo, s katerim zapirajo bolnice v mariborskem okrožju in redu-
cirajo število bolnikov na četrtino v ostalih bolnicah. Župan je na seji naspro-
toval nameravani ukinitvi bolnišnic. Predlagal je, da se občinski svet pridruži 
zdravniškemu društvu v Mariboru, ki je že predložilo resolucijo, ki izraža prese-
nečenje in ogorčenje nad ukazom zdravstvenega odseka. Zahtevali so, da se ta 

44 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 1921.
45 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 1922.
46 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 30. januar 1922.
47 "Gradbena akcija za jugoslovanski Maribor", Tabor, 9. julij 1922, št. 152, str. 5. Glej tudi: Jerneja Ferlež, 

"Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema vojnama ali – Kje se umiješ, kam greš spat?," 
Studia Historica Slovenica 14 (2014), št. 2–3, str. 436–440.

48 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 4. februar 1922.
49 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 7. februar 1922.
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korak nemudoma prekliče.50 
Uprava mariborske javne bolnice se je obrnila na občinski svet s prošnjo, 

da podpre predlog bolnišnice glede stavbe porodnišnice v Mariboru. Splošna 
javna bolnišnica v Mariboru je imela tedaj štiri oddelke: interni, kirurški, odde-
lek za kožne in spolne bolezni ter oddelek za očesne, ušesne, nosne in vratne 
bolezni. Oddelek za ženske bolezni in porodništvo tedaj sploh ni obstajal, tem-
več je bil na kirurškem oddelku. Za porodniške primere je bila ena soba z dese-
timi posteljami, ginekološki primeri pa so bili pomešani s kirurškimi. Sprejemali 
so se samo najnujnejši primeri iz mesta in okolice.51 

Februarja 1922 so se združili v občinskem svetu mesta Maribora predstav-
niki vseh političnih strank, da bi čim prej uresničili postavitev porodnišnice. 
Hkrati se je odbor s prošnjo obrnil na javnost, da priskočijo na pomoč z denar-
nim zneskom.52 Ustanovili so tudi Društvo za stavbo porodnišnice v Mariboru, 
ki je želelo, da bi nova porodnišnica imela 120 postelj v porodniško-gineko-
loškem oddelku in še 20 postelj za stanovanja babiških gojenk.53 Aprila 1923 
so opravili komisijski ogled zemljišča, ki je bil do tedaj last kaznilnice in brez 
katerega bi bilo projektirano povečanje bolnišnice nemogoče. Bolnišnici se je 
posrečilo pridobiti obširno zemljišče, tako da je postala ustanovitev namerava-
nih objektov na ozemlju bolnišnice izvedljiva.54

Temu, da bi država zmanjšala število bolnikov in ukinila nekatere bolnišni-
ce, je nasprotoval občinski svet tudi na svoji 30. junija 1922. Izrazili so ogorče-
nje nad ukrepi centralnih zdravstvenih in finančnih ustanov, ki so imele namen 
reducirati število bolnikov v bolnišnicah Slovenije na najnujnejše. Mariborska 
bolnišnica je imela pred prevratom značaj lokalne bolnišnice ter je lahko odda-
jala težje bolnike v centralno bolnišnico in zdravilišča v Gradcu in okolici, z 
novo državo pa je postala centralni zavod za prebivalstvo mariborske oblasti. 
Kot takšnemu zavodu je bilo bolnišnici potrebno še veliko izpopolnjevanje. 
Prebivalstvo se je zavedalo težkega položaja države in je prišlo na pomoč s pri-
vatno iniciativo. Ustanovili so Protituberkulozno ligo, društvo za postavitev 
ginekološkega oddelka splošne bolnišnice s porodnišnico in šolo za babice ter 
društvo za ustanovitev in vzdrževanje otroške bolnišnice.55

Na 4. redni seji 9. marca 1923 so določili službena navodila za šolskega 
zdravnika. Šolski zdravnik za javne ljudske in tudi za meščansko šolo v Mari-
boru je bil stalni nadzorovalni organ glede sanitarnih razmer v šolah in glede 

50 PAM, Zapisnik sej mestnega občinskega sveta 24. marec 1922. 
51 Prav tam. 
52 "Zdravstvo, Porodnišnica v Mariboru," Tabor, 19. februar 1922, št. 41, str. 4.
53 "Kaj hoče Društvo za stavbo porodnišnice v Mariboru," Tabor, 12. julij 1922, št. 79, str. 2.
54 "Porodnišnica v Mariboru," Straža, 6. april 1923, št. 38, str. 3.
55 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 30. junij 1922.
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zdravstvenega stanja učencev. Šolo je moral obiskati vsaj enkrat na vsako 
četrtletje. Bil je zadolžen tudi za učence (pregled vida, sluha, zobovja, govora, 
duševne sposobnosti, sposobnosti za telovadbo, za ročna dela in risanje, poseb-
no pozornost pa je moral nameniti nalezljivim boleznim).56 

Na sejah v letih 1922, 1923 in 1924 je bilo veliko govora o stanovanjski 
problematiki, o raznovrstni pomoči šolam, o ustanovitvi mestne tržnice, o 
pomoči revnim družinam in otrokom v šolah in vrtcih, o pravilih pri obešanju 
reklamnih tabel, o pobiranju državnih taks za šolska spričevala, o prošnjah za 
pomoč različnim društvom. Govora je bilo celo o preprogi v uradni sobi župa-
na, ki je bila popolnoma raztrgana. Občinski svet je izvolil posebno komisijo, 
ki bo trditev ovrgla ali potrdila.57 Slednje kaže na to, kako skrbno so gospoda-
rili z denarjem. Prav zato so lahko pomagali revnim občanom in društvom za 
njihovo nemoteno delovanje. Redke prošnje so bile namreč zavrnjene. Mestna 
občina je v danem trenutku pomagala, kolikor je pač lahko, glede na proračun. 

Kako je bilo pravzaprav s proračunom? 

Proračun mestne občine za leto 1922 

V predlogu za proračun za leto 1922 je primanjkljaj znašal 1,723.718 dinarjev. 
Ta predlog je naletel na ostre kritike na seji občinskega sveta. Kritizirali so pred-
vsem, da so nekatere postavke izredno visoke in da niso razumljive. Ta veliki 
primanjkljaj so opravičevali s tem, da je tako zaradi sprememb v  gospo-
darstvu. V predlogu o proračunu je manjkal izdatek za mestni kino, v proračun 
pa tudi niso vključili dohodkov od davka na najemnino in izdatka za študij-
sko knjižnico. Na seji občinskega sveta so se ukvarjali predvsem s tem, kako 
bi zmanjšali primanjkljaj. V ta namen so sklenili uvesti v vseh vejah mestnega 
gospodarstva varčevalne ukrepe in strogo kontrolo nad izdatki. Nekaj spornih 
točk so popravili. 12. decembra 1921 so proračun sprejeli.58

Proračun za leto 1923

Primanjkljaj proračuna za to leto je bil kar štiri milijone dinarjev. Zmanjšati so 
ga nameravali z novimi davki in s posojili. Največji primanjkljaj je bil v splošni 
mestni upravi. Ostali primanjkljaji so bili še pri upravi mestnega imetja, občin-
ski dolgovi, pri cestah, ulicah in trgih, gasilstvu, zdravstvu, dobrodelni dejav-

56 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 9. marec 1923.
57 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta 14. april 1924.
58 "Gemeinderatssitzung," Marburger Zeitung, 17. december 1921, št. 284, str. 1.
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nosti, šolstvu, znanosti in umetnosti, obrti in trgovini in pri vojaštvu. Župan je 
težave glede proračuna opravičeval, da se čutijo posledice povojnih razmer in 
da nestalnost, ki vlada v vsem povojnem gospodarstvu, onemogoča izboljšanje 
gospodarstva tudi pri mestni občini. 59 

Za kritje primanjkljaja je mestno knjigovodstvo predlagalo pobiranje ozi-
roma zvišanje pristojbin. Tako so januarja 1923 na občinski seji sklenili zvišati 
naklado od hektolitra piva s 25 dinarjev na 50 dinarjev, naklado od hektolitra 
navadnega žganja so zvišali na 10 dinarjev in na 20 dinarjev od poslajenega 
žganja ali likerjev, naklado 15 dinarjev od steklenice šampanjca so zvišali na 25 
dinarjev, 10-odstotno davščino na razkošje so zvišali na 20 odstotkov.60

Mestna občina izgublja na avtonomiji

Prva oblast, ki je skrbela za red in mir v državi, je bila občina. Zadeve so od obči-
ne šle naprej na okrajno glavarstvo, nato na pokrajinsko vlado in nazadnje na 
ministrstvo. Občinsko zastopstvo je imelo dolžnost, da je izpolnjevalo odred-
be okrajnih glavarstev. Okrajna glavarstva so izdajala razne koncesije in pravi-
ce državljanom. Za dobro vodenje občin je v tedanjem času skrbela Županska 
zveza za Slovenijo. V letih 1922 in 1923 je izdajala tudi glasilo Občinska uprava. 
Z njo so sodelovali tudi mariborski župan in člani mestnega sveta.61

Že v začetku leta 1921 se je Mestna občina Mariborska morala soočiti z 
izgubljanjem avtonomije. Nekatere naloge, ki so do takrat spadale pod delo-
krog občine, so se prenesle na Okrajno glavarstvo. Občina je izgubila pristojno-
sti na področju državljanstva, stanovanjske matice in sklepanja zakonov, ljud-
skega štetja, volitev v zakonodajna zastopstva, vojaških zadev, trgovine in obrti, 
socialne zavarovalnine za delavce in nameščence, vodnega prava in bogočastja. 
Izgubila pa je tudi delokrog nad šolskimi in zdravstvenimi zadevami.62 

Odvzem teh resorjev je za mesto pomenil začetek ukinjanja mestne avto-
nomije. S takšno situacijo se nikakor ni strinjal takratni sosvetovalec Viktor 
Grčar in je na seji sosveta dne 28. februarja 1921 o tem podal tudi svoje mnenje 
oz. stališče njegove socialno demokratske stranke. Vladni komisar Ivan Polja-
nec je zavračal Grčarjeve očitke o ukinjanju mestne avtonomije ter poudaril, 
da je občini bilo odvzetih le nekaj poslov. Prenos zanj nikakor ni bilo nepravno 
dejanje, saj je vlada na podlagi občinskega reda imela pravico kdaj koli prene-
sti delokrog na Okrajno glavarstvo. Ponovno se je sledeča tematika znašla na 

59 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta za leto 1922.
60 PAM, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta za leto 1923.
61 "Višje oblasti proti občinam," Slovenski gospodar, 10. avgust 1922, št. 32, str. 1.
62 Leskovec, "Zgodovina uprave v Mariboru 1752–1941," str. 285.
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seji občinskega sveta 11. oktobra 1921, tokrat že v času županovanja Viktorja 
Grčarja. Klub občinskih svetovalcev JSDS je podal predlog, da naj se na pristoj-
nem mestu zahteva, da se povrnejo mestni občini vsi referati prenesenega delo-
kroga, in da naj se občini zagotovi popolna avtonomija.63

Ukinitev Deželne vlade za Slovenijo in delitev države na oblasti

V mandatu župana Grčarja je prišlo tudi do ukinitve Deželne vlade in razdelitve 
jugoslovanskega dela Slovenije na mariborsko in ljubljansko oblast. 

V skladu z določili centralistične vidovdanske ustave je bila 12. julija 1921 
ukinjena Deželna vlada za Slovenijo, s čimer se je končala deloma dopušče-
na upravna avtonomija Slovenije v Kraljevini SHS. 2. avgusta 1921 je Deželno 
vlado zamenjala Pokrajinska uprava za Slovenijo. Njena naloga je bil prenos 
pokrajinskih upravnih zadev na centralno državno oblast v Beogradu, preden 
bi se država razdelila na upravne oblasti. Delovala je do konca leta 1923, ko sta 
na osnovi razglasa z dne 28. decembra 1923 pričela 1. januarja 1924 poslovati 

63 PAM, Zapisniki sej mestnega sosveta za leto 1921.

Maribor, Rotovški trg (PAM, Zbirka fotografij in razglednic)
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velika župana, v Ljubljani dr. Vilko Baltič in v Mariboru dr. Miroslav Ploj. Jugo-
slovanski del Slovenije so tako razdelili na dve oblasti: mariborsko in ljubljan-
sko. Mariborska oblast, ki je imela 7.569 km2 površine je štela po ljudskem štetju 
iz leta 1921 624.121 prebivalcev. Isto štetje je pokazalo tudi, da je bilo v Maribo-
ru 22.653 Slovencev (67 %) in 6.585 Nemcev (21 %). Obsegala je jugoslovanski 
del Štajerske brez sodnih okrajev Brežice, Sevnica in Laško, od Koroške pre-
valjski okraj ter Prekmurje in Međimurje. Maribor je bil vse do leta 1929 sedež 
Mariborske oblasti z velikim županom na čelu.64 

Kulturno dogajanje v času županovanja Viktorja Grčarja

V obdobju županovanja Viktorja Grčarja je občina v okviru finančnih zmoglji-
vosti postavljala tudi temelje slovenski kulturi v mestu. Izjemno pomemben je 
bil razvoj slovenskega gledališča.

Slovensko narodno gledališče

Poleti leta 1919 je začela z delom osrednja kulturna in umetniška institucija – 
Narodno gledališče. Gledališče, ki je bilo od leta 1922 formalno podržavljeno 
in financirano kot oblastna ustanova, je dobivalo v primerjavi z drugimi gleda-
lišči najnižje subvencije. Država se pomena Narodnega gledališča v obmejnem 
Mariboru ni zavedala. Podobno je ravnala tudi na drugih kulturnih področjih. 
Le izdatna pomoč Mestne občine, denarnih zavodov, nekaterih trgovcev in 
entuziazem posameznikov so omogočali, da je Narodno gledališče v Mariboru 
sploh delovalo.

Glasbena matica

Tudi za slovensko glasbo so s prehodom v Kraljevino Srbov Hrvatov in Sloven-
cev nastopili drugačni, bolj svetli časi. Ustanovni občni zbor Glasbene matice 
je bil sicer že 5. septembra leta 1919. Društvo je kmalu postalo vodilna ustano-
va slovenskega glasbenega življenja v Mariboru in sploh na slovenskem Štajer-
skem. Matica je kasneje svoje delovanje na pevskem, šolskem in orkestralnem 
področju razširila še na področje prirejanja koncertov, v ta namen so ustanovili 

64 Jurij Perovšek, "Ukinitev deželne vlade za Slovenijo," v: Slovenska kronika XX. stoletja, ur. Marjan 
Drnovšek in Drago Bajt (Ljubljana, 1995), str. 265.
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koncertni biro ter na področje izdajanja novih glasbenih publikacij. V obdobju 
županovanja Viktorja Grčarja leta 1922 je Oskar Dev ustanovil mešani zbor, ki 
je že kmalu postal eden najimenitnejših slovenskih pevskih zborov. 

Ustanovitev Študijske knjižnice

Pokazatelj kulturnega dogajanja v Mariboru so gotovo knjižnice. Knjižničar-
stvo je v mestu zaživelo po letu 1918. Iz predvojne znanstvene knjižnice Zgo-
dovinskega društva za slovensko Štajersko se je leta 1921 izoblikovala splošna 
znanstvena Študijska knjižnica, kateri je svoje fonde pridružilo tudi Muzejsko 
društvo. Težave s prostori za normalno delovanje knjižnice je rešil župan Grčar, 
ki je septembra 1921 knjižnici ponudil prostore v prvem nadstropju kazinske-
ga poslopja na Slomškovem trgu. Ker država knjižnice ni prevzela za svojo, jo je 
leta 1922 prevzela mariborska mestna občina.65 Seveda je to pomenilo dodatno 
obremenitev za mestni proračun. Na seji mestnega občinskega sveta 9. marca 
1923 so namestili še knjižničarja. To je bil podpolkovnik Davorin Žunkovič. Da 
bi se urejevanje knjižnice pospešilo in da bi se uvedlo dnevno izposojevanje, 
je mestni občinski svet julija 1923 namestil kneginjo Elizabeto Obolensko kot 
pomožno moč.66

Do konca leta 1924 so poleg namestitve knjižničarja na novo opremili tudi 
knjižnični prostor. Mestna občina je knjižnici v tem obdobju izročila tudi knji-
ge, ki so bile v čitalnici prejšnjega lastnika društva Theater und Kasino Verein. 
Leta 1922 je bil priključen knjižnici tudi del magistratne knjižnice in knjižnica 
bivše mariborske sekcije Nemškega in avstrijskega planinskega društva. Že juni-
ja 1920 je ljubljanska vlada prepustila Zgodovinskemu društvu tudi knjige bivše 
Südmarkine Volksbucherei. Na pobudo Zgodovinskega društva se je združila s 
Študijsko knjižnico tudi knjižnica Muzejskega društva. Leta 1922 je bilo aktual-
no tudi vprašanje združitve Ljudske knjižnice s Študijsko knjižnico. Zgodovin-
sko društvo se je obrnilo na čitalnico s pozivom, da odstopi svojo knjižnico v 
skupno upravo. Odbor se je na svojih sejah odločil, da se Študijski knjižnici ne 
pridružijo, ker ne zaupajo obljubljenim podporam vlade in občine. Prav tako so 
ugotovili, da se razlikuje tudi njun osnovni namen. Knjige Ljudske knjižnice naj 
bi šle predvsem med ljudstvo, Študijska knjižnica naj bi bila namenjena znan-
stvenemu delu. Leta 1924 je Študijska knjižnica dobila še knjižnico Lavantin-
skega škofijskega muzeja.67 

65 PAM, Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Maribor, dne 2. junija 1922. 
66 PAM, Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta Maribor, dne 6. julija 1923.
67 Janko Glazer," Študijska knjižnica v Mariboru. Zgodovina njenega nastanka," v: Razprave, članki in 

ocene, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor, 1993), str. 736–741. 
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Ustanovitev Ljudske univerze

Takoj na začetku njegovega županovanja so se začeli resno ukvarjati s proble-
mom izobraževanja odraslih in ljudske prosvete. Socialni demokrati so imeli 
svoje nazore o izobraževanju delavcev in jih skušali uresničiti v Ljudski univerzi. 
Že 22. novembra 1921 je bil v dvorani Rotovža sestanek o ustanovitvi "ljudske-
ga vseučilišča" v Mariboru.68 Ivan Favai, sicer gonilna sila te akcije, je zbranim 
predstavil svoj pogled na načrt o ustanovitvi in organiziranosti ljudske univer-
ze. Ljudska univerza naj bi postala središče novega prosvetnega dela v mestu. 
Strokovna in splošno-izobraževalna predavanja naj bi širila duhovno obzorje 
mariborskega delavstva in srednjega sloja. Pogovora se je udeležil tudi župan 
Viktor Grčar, ki je zagotovil ljudskemu vseučilišču ustrezne prostore. Izvoljeni 
pripravljalni odbor je poskrbel za društvena pravila, ki jih je potrdila pokrajin-
ska uprava v Ljubljani.69 Določala so, da društvo Ljudska univerza v Mariboru 
deluje v mestu in političnem okraju Maribor. Njen namen je bil širiti splošno 
izobrazbo med vsemi sloji z brezplačnimi predavanji, tečaji, z javnimi literarni-
mi prireditvami, s poučnimi ekskurzijami ter s tiskom in knjižnicami.70

Ustanovni občni zbor Ljudske univerze v Mariboru je bil 18. januarja 1922 
v mali kazinski dvorani, v poslopju nekdanje nemške kazine na Slomškovem 
trgu. Zbora se je udeležilo okoli 40 oseb. Odločili so se za nestrankarsko kul-
turno delo. V odboru, ki je bil sestavljen iz privržencev različnih strank. so pre-
vladali socialisti (dotedanji socialni demokrati). Za predsednika je bil izvoljen 
župan Viktor Grčar. 71

Na občnem zboru 25. februarja 1924 so ugotovili, da je dejavnost Ljudske 
univerze po začetnem elanu nekoliko opešala, čeprav so pripravili tedensko 
tudi do štiri prireditve.72 Na omenjenem občnem zboru se je zamenjalo vod-
stvo. Župan Viktor Grčar se je odpovedal predsedstvu. Občni zbor je izvolil za 
predsednika Janka Kukovca, ki je ostal predsednik vse do okupacije leta 1941.73

68 "Ljudska univerza v Mariboru," Jutro, 19. november 1921, št. 273, str. 3.
69 Arhiv Republike Slovenije, Zbirka pravil št. 3989. Predložena pravila Ljudske univerze v Mariboru je 

odobrila Pokrajinska uprava za Slovenijo, dne 14. decembra 1921 (št. 12020/V). 
70 Dragan Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941 (Maribor, 2003), str. 309–312.
71 "Ljudska univerza v Mariboru," Jutro, 20. januar 1922 3 (1922) št. 17, str. 3; "Ustanovni občni zbor 

Ljudske univerze v Mariboru," Tabor, 20. januar 1922, št. 16, str. 4. 
72 Ljudska univerza je imela predavanja v mali kazinski dvorani, v kateri sta bili sicer čitalnica in izpo-

sojevalnica Študijske knjižnice, ki se je vselila v prostore v 1. nadstropju nekdanje kazinske stavbe na 
Slomškovem trgu leta 1921. 

73 "Ljudska univerza," Tabor, 25. februar 1924, št. 46, str. 6.
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Ob koncu županovanja Viktorja Grčarja

Maribor se je v obdobju županovanja Viktorja Grčarja na kulturnem in politič-
nem področju še vedno boril proti nemškim vplivom. Ti so imeli v gospodar-
stvu še vedno vodilno vlogo.74 

V časnikih lahko preberemo tudi kritike, namenjene županu. Tako je poro-
čevalec v časniku Tabor 4. maja 1922 zapisal, da se župan premalo angažira za 
reševanje stanovanjskega vprašanja. Nepravilno se jim je tudi zdelo, da je imel 
župan na Trgu svobode govor v nemščini. S tem naj bi onečastil slovenski Mari-
bor.75

Tudi aprila leta 1924 lahko preberemo kritike v časniku Straža. Županu so 
očitali, da ne opravlja svojih dolžnosti, ne rešuje dopisov, ne izvršuje sklepov 
občinskega sveta ter da premalo pomaga revežem v mestu.76 

Kljub temu, da je Grčar županoval le en mandat, je v spopadu z gospodar-
skimi, socialnimi, kulturnimi in tudi narodnopolitičnimi problemi pomembno 
vplival na preorientacijo mariborske industrije, na komunalni razvoj mesta in 
tudi na utrditev kulturnih ustanov v mestu. Do konca Kraljevine Jugoslavije je 
deloval kot občinski in mestni svetnik ter tudi kot član raznih občinskih odbo-
rov. Leta 1941 so ga nacisti z družino izgnali v Srbijo.77 Tam je leta 1942 umrl. 
Mestna občina Maribor je leta 1953 po njem poimenovala ulico.

Zaključek

Leto 1921 je bilo za Maribor gotovo prelomno. Končala se je doba komisari-
atnega vodenja občinske politike, izvoljen je bil prvi slovenski župan Viktor 
Grčar. Končalo se je triletno obdobje uvajanja in privajanja na slovensko-jugo-
slovanski Maribor. 

Za Maribor in okolico je Deželna vlada za Slovenijo razpisala volitve za 26. 
april 1921. Največ glasov v petih okrajih je prejela Jugoslovanska socialnode-
mokratična stranka (JSDS), ki je dobila 13 mandatov in tudi župana v mestu, 
Viktorja Grčarja, ki je 25. julija 1921 slavnostno zaprisegel kot "prvi slovenski" 
župan Maribora. 

Nadaljevala se je slovenizacija mesta. Mesto je dobivalo slovenski videz s 
poslovenjenjem in preimenovanjem ulic ter napisov na obrtnih in trgovskih 

74 Gregor Jenuš, "Iskanje identitete – mariborsko politično življenje med obema vojnama," Studia 
Historica Slovenica 14 (2014), št. 2–3, str. 411.

75 "Mariborske vesti," Tabor, 4. maj 1922, št. 101, str. 3.
76 "Župan Grčar ali vladni komisar?" Straža, 11. april 1924, št. 43, str. 3.
77 France Filipič, "Grčar, Viktor," v: Enciklopedija Slovenije, ur. Marjan Javornik (Ljubljana, 1989), str. 379.
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prostorih. 
Zaradi prve svetovne vojne, prevratnih dogodkov se je gospodarska kriza 

čutila tudi v velikih socialnih problemih v mestu. Problem zaposlitve in nezapo-
slenosti je močno zaznamoval tudi obdobje Grčarjevega županovanja. Mesto se 
je soočalo ne le z revščino mestnega prebivalstva, ampak tudi s pomanjkanjem 
stanovanj. Realizacijo večjih projektov jim je onemogočal okrnjen mestni pro-
račun, menjava valute in inflacija, vendar se je mesto kljub vsemu obnavljalo. 
Dobilo je nove pločnike, ceste in kanalizacijo. Pospešeno se je elektrificiralo. 

To je tudi čas, ko je občina v okviru finančnih zmogljivosti postavljala tudi 
temelje slovenski kulturi v mestu. Uredili so lastniško vprašanje nekdanjega 
Theater und Casino-Verein, s čimer je bila prihodnost gledališča in knjižnice 
zagotovljena. Na začetku njegovega županovanja so se začeli resno ukvarjati s 
problemom izobraževanja odraslih in ljudske prosvete. Socialni demokrati so 
imeli svoje nazore o izobraževanju delavcev in jih skušali uresničiti v Ljudski 
univerzi, ki so jo ustanovili že v prvem letu njegovega županovanja. S številnimi 
predavanji, strokovnimi tečaji, razstavami, literarnimi in glasbenimi prireditva-
mi se je kmalu razvila v pomemben center ljudsko prosvetnega dela na širšem 
slovenskem prostoru. 

Dragan Potočnik

VIKTOR GRČAR – THE MAYOR OF MARIBOR (1921–1924)

SUMMARY

After the Overthrow of 1918–1919, Maribor was becoming more and more 
Slovenian, both in the administrative ("Slovenification" of the administration, 
in the streets) and in the national sense. With the government commissioner 
Ivan Poljanec ended the time of commission governance of municipal politics. 
The three-year period, marked by the adoption of and adaption to the new 
political and social conditions, was one of the most difficult periods in the 
history of the city.

For Maribor and its surroundings, the Regional Government of Slovenia 
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issued a call for elections for April 26, 1921. There were 4183 eligible voters. Of 
these, 2939 voted in favour. The turnout was 70 per cent. The Yugoslav Social 
Democratic Party (Slovene JSDS) received the highest number of votes of the 
five districts. They won 13 seats and on July 25, 1921 their mayoral candidate 
Viktor Grčar ceremonially swore in as the "first Slovenian" Mayor of Maribor. 
The new Mayor marked a new era for Maribor: a period of municipal elec-
tions and various mayors that marked the interwar period in the city. During 
this period, the city faced many economic, social, cultural, and national-polit-
ical issues. All this affected the economy, the communal development and, of 
course, the cultural development of the city.

The "Slovenification" of the city unfolded gradually. The new government 
dismissed many German officials and replaced them with Slovenian ones. For 
the lack of domestic officials the Slovenian authorities employed new ones 
from Slovenian Carinthia which, after the plebiscite, was a part of Austria, and 
from Slovenian Littoral which belonged to Italy. The newcomers from Slove-
nian Littoral gave an indelible mark on the social events in Maribor during the 
period under review.

The Slovenian municipal administration supported the acquisition of a 
Slovenian character through the Slovenification and renaming of street names 
and inscriptions on Slovenian appearance by doing business and renaming 
streets and inscriptions on craft and commercial buildings.

The post-war economic and political changes also affected the city’s indus-
try. The Maribor economic structure began to change. The railway workshop 
and boiler room had already existed, but with smaller production size. The big-
gest brewery disappeared. Apart from Freund’s, nearly all the tanneries closed 
down. The mill industry, with the exception of Franz’s which had restructured 
its business to pasta production, had closed down. The wood industry almost 
died out completely. The economic links of the city with the economic centres 
of the former state were cut. Maribor found itself on the outskirts of the new 
state. The turn of 1918 brought about change also in the monetary and credit 
institutions. The Krone was supplanted by the dinar by the end of 1922. The 
dinar stabilized only after 1924.

The First World War, the Overthrow, and the economic crisis triggered 
also the great social problems in the city. Grčar’s term was also marked by the 
issue of unemployment. However, the city faced not only the poverty of the 
urban population, but also the general lack of housing. Because of the poor 
financial situation in the municipality (reduced city budget, change in currency, 
and inflation), the Mayor could only undertake the most urgent investments. 
Nevertheless, the renovation of the city continued. It acquired new sidewalks, 
roads, and sewers. The electrification of the city had intensified.

Under Grčar, the municipality also laid the foundation for the Slovenian 
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culture in the city within the framework of financial capabilities. They edited 
the ownership issue of the former Theater und Casino-Verein, thus ensuring 
the future of the theatre and library. At the beginning of his term, serious work 
began on the issue of adult education and education in general. The Social 
Democrats had their own views on the education of workers and tried to 
realize them at the People’s University, which they founded in the first year of 
Grčar’s term. With numerous lectures, professional courses, exhibitions, liter-
ary and musical events, it soon developed into an important centre of popular 
educational work in the wider northern Slovenian territory.
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Dr. Franjo Lipold, mariborski mestni 
načelnik v letih od 1931 do 1935

Nina Gostenčnik
Mag. višja arhivska svetovalka

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor

e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si 

Izvleček: 
Avtorica v prispevku obravnava čas, ko je mariborsko mestno občino vodil 
mestni načelnik dr. Franjo Lipold. Gre za čas med letoma 1931 in 1935, v 
katerem je v mestni upravi prišlo do mnogih sprememb. Prispevek podaja 
kratko biografijo mestnega načelnika ter nekaj najpomembnejših projektov, 
ki so bili izpeljani v njegovem času (reorganizacija mestne uprave, ustanovitev 
Mariborskih mestnih podjetij, nakup mariborskega gradu ter prireditev 
Mariborski teden).

Ključne besede: 
Franjo Lipold, mariborski župani, Mariborski teden, Mariborska mestna 
podjetja, 30-ta leta 20. stoletja

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 17 (2017), št. 3, str. 989–1018,, 122 cit., 9 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški) 
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Uvod

Franjo Lipold se je rodil 23. marca 1885 v Celju, kjer je preživel svojo mladost. 
Ljudsko šolo je obiskoval v Žalcu, gimnazijska leta pa preživel na gimnaziji v 
Celju. Še kot gimnazijec se je preselil v Maribor in kasneje v Novo mesto, kjer je 
leta 1904 maturiral. Po maturi je študiral pravo v Gradcu in Pragi, kjer je bil leta 
1909 promoviran za doktorja prava. Kot odvetniški pripravnik je začel službo-
vati v Celju pri Josipu Serncu1, Novem mestu in Ljubljani.2 Leta 1915 je bil vpo-
klican v vojno in se ob prevratu vrnil kot častnik. Od prevratnih dni leta 1918 je 
ostal v Mariboru, kjer je odprl svojo odvetniško pisarno.3 

Po prevratu se je pridružil Jugoslovanski demokratski stranki in postal 
predsednik njene organizacije za mariborsko oblast in odbornik leta 1920 usta-
novljene podružnice društva Pravnik v Mariboru ter soustanovitelj Mariborske 
tiskarne d. d., Tabora in Večernika. Žurnalistično je sodeloval s prosvetnimi in 
političnimi članki pri Domovini, Narodnem listu, po vojni pri Jutru, Taboru in 
Večerniku. Na občinskih volitvah v Mariboru je bil leta 1924 izvoljen na listi 
Narodnega bloka za občinskega svetnika in mestnega podžupana. Na volitvah 
leta 1927 je bil nosilec liste SDS ter bil januarja 1928 ponovno izvoljen za podž-
upana. Po odloku kraljeve banske prave je bil 30. novembra 1931 imenovan za 
mestnega načelnika.4 

Že kot podžupan je aktivno sodeloval pri velikih mestnih načrtih in delih, 
zlasti pri gradnji hiš delavske kolonije in kopališča na Mariborskem otoku, kot 
župan pa je, v duhu kriznega časa, posebno pozornost namenjal še mestni soci-
alni politiki, še posebej Pomožni akciji5, ki je pod njegovim vodstvom delovala 
odlično, saj je od ustanovitve naprej vsako leto dosegala večje uspehe. Prav tako 
se je močno zavzemal za mladino, kar se je kazalo v njegovem delu za počitni-
ške kolonije, ki so jih otroci gospodarsko oslabelega Maribora še posebej potre-

1 Josip Sernec, politik in gospodarstvenik (1844–1925). Med leti 1865 in 1869 je študiral pravo na 
Dunaju. Kot odvetniški pripravnik je delal v Mariboru in v Brežicah. Leta 1875 je opravil odvetniški 
izpit. Naselil se je v Celju in 1876 odprl lastno pisarno, kjer je imel tudi do 16 nameščencev. (Osebnosti, 
Veliki slovenski bibliografski leksikon, A-L (Ljubljana, 2008), str. 1016.)

2 Franjo Baš, Gajšek Božidar, Vodnik po Mariboru : kulturna, tujsko-prometna in gospodarska slika 
mesta in pokrajine; kulturno-gospodarski pregled Celja in Ljubljane (Ljubljana, 1932), str. 98 (dalje: 
Vodnik po Mariboru).

3 "Dr. Franjo Lipold petdesetletnik", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, str. 4.; Avgust 
Pirjevec, "Lipold, Franjo (1885–1970)," Slovenska biografija (Ljubljana, 2013). Dostopno na: http://
www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi332213/#slovenski-biografski-leksikon (5. september 2015).

4 "Dr. Franjo Lipold petdesetletnik", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, str. 4.
5 Pomožna akcija za siromašne sloje mesta Maribora se je začela leta 1929 kot poziv mestnega župana, 

dr. Alojzija Juvana, meščanom mesta s prošnjo za pomoč socialno najšibkejšim v mestu. Ustanovila jo 
je mariborska mestna občina za obdobje izrednih gospodarskih razmer, njen namen pa je bil podpi-
rati siromašne meščane mesta Maribor, ki so živeli v pomanjkanju. (Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: 
PAM), fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1932, V. redna seja, 10. november 1932, str. 196.)
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bovali.6 
V času njegovega mandata so bile zgrajene stanovanjske hiše v Metelkovi 

ulici, razširjena je bila oskrbnišnica, po smrti kralja Aleksandra I. je podal inicia-
tivo za izgradnjo novega mladinskega doma v Magdalenskem okraju, s katerim 
bi pridobili tudi nujno potrebne prostore za II. deško meščansko in II. dekliško 
osnovno šolo.7 

6 "Dr. Franjo Lipold petdesetletnik", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, str. 4.
7 Prav tam. 

Dr. Franjo Lipold 
("Dr. Franjo Lipold, 
Mariborski župan", 
v: Kronika sloven-
skih mest (Ljubljana, 
1934), št. 2, str. 161)
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Reorganizacija občinske uprave

Začetek mandata dr. Franja Lipolda je zaznamovala njegova težnja po stro-
gi ločitvi uprave občinskega premoženja, ki temelji na proračunu, od uprave 
podjetij. Z ustanovitvijo Mestnih podjetij je bila mariborska mestna občina 
med prvimi občinami v državi, ki je ločila gospodarsko poslovanje od upravnih 
poslov še preden je stopil v veljavo novi Zakon o mestnih občinah (leta 1934). 
Ta je določal ustanovitev mestnih pridobitnih podjetij in nalagal, da mora biti 
njihovo poslovanje tržno naravnano.

Mestna uprava je v duhu časa, velike gospodarske krize in splošnega var-
čevanja, pristopila k poskusu reorganizacije občinske uprave. Na proračunski 
seji decembra 1931 je bil izvoljen poseben odsek za reorganizacijo, ki je imel 
naslednje naloge:

•  pregledati vse premoženje mestne občine in preučiti način njegovega 
upravljanja; 

•  preučiti organizacijo in način poslovanja mestnih uradov, ustanov in 
podjetij;

• ugotoviti škodljive pomanjkljivosti;
•  sestaviti reorganizacijski predlog, po katerem naj bi se z namenom 

odprave pomanjkljivosti izvedla reorganizacija delov občinske upra-
ve, kjer je prihajalo do napak, reorganizacija pa naj bi omogočila poe-
nostavitev in pocenitev upravnega poslovanja ter boljši pregled, lažje 
vodenje, pravilnejše delo in predvsem bolj zanesljiv nadzor nad posli.8

Odsek za reorganizacijo je zaradi temeljitejšega dela vključil v delo tudi 
načelnike odsekov in pododsekov mestnih občinskih ustanov in podjetij. Člani 
so tako pregledali mestne urade, ustanove in podjetja ter na licu mesta preučili 
njihovo organizacijo in poslovanje. Svoje izsledke so zapisali v poročilih. Odsek 
je od šefov mestnih uradov, ustanov in podjetij pridobil tudi posebna poročila.9 

Na podlagi tako zbranih podatkov je odsek poročal o vzrokih za pomanj-
kljivosti, ki jih je videl v neprimerno združeni upravno-politični in skrbstveni 
funkciji občine na eni strani in gospodarski funkciji na drugi strani. Na pod-
lagi te ugotovitve je odsek predlagal, naj se opravljanje upravno-političnih in 
skrbstvenih poslov loči od gospodarskih, ti pa naj se ločijo še na potrošno in 
donosno gospodarstvo. Upravno-politični in skrbstveni posli, vezani na pro-
račun mestne občine, naj bi potekali v mestnem uradu kot eni izmed uprav-
no-organizacijskih enot, po pisarniškem načinu poslovanja, vendar predvsem 

8 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1932, III. redna seja, 20. maj 1932, str. 105-108.

9 Prav tam.
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enostavno in hitro; gospodarsko poslovanje mestne občine pa bi bilo ločeno v 
drugi upravno-organizacijski in gospodarsko-finančni ter premoženjski enoti. 
Ta bi se naj vodila in upravljala na tržni način in obračunavala po načelih trgo-
vsko-industrijskega računovodstva.10

Ker so problem videli tudi v ne vedno primerni razdelitvi upravnih funkcij, 
so pri novi organizaciji poudarjali razlikovanje med vodstvenimi, upravnimi in 
izvršilnimi posli in striktno ločitev administrativnih funkcij od nadzorstvenih.11 

Med ugotovitvami odseka je bilo tudi dejstvo, da je bil zaradi neprimernega 
poslovnega sistema onemogočen jasen pregled nad posli mestnega knjigovod-
stva in mestnih ustanov ter podjetij. Zato so predlagali uvedbo sodobnih uprav-
nih in delovnih metod ter delno mehanizacijo izvršilnih poslov.12

Odsek je predlagal izvolitev odseka strokovnjakov, ki naj bi ob pomoči 
načelnikov odsekov in pododsekov mestnih ustanov in podjetij ter morebitnih 
drugih notranjih ali zunanjih sodelavcev na podlagi podanih predlogov sestavil 
natančen načrt nove organizacije občinske uprave.13 

Mestni načelnik je še večkrat izpostavil potrebo po strogi ločitvi uprave 
občinskega premoženja, ki temelji na proračunu, od uprave podjetij: "Vsa pod-
jetja bo treba v upravnem in knjigovodskem oziru voditi kot celoto."14 

Ustanovitev Mariborskih mestnih podjetij

Prvi rezultat reorganizacijskih ukrepov občinske uprave je bila izločitev 
mariborskih mestnih podjetij in njihova združitev v samostojno enoto. Tako so 
se ta združila v samostojno upravno, organizacijsko, gospodarsko, finančno in 
premoženjsko enoto z nazivom Mariborska mestna podjetja.15

Občinski svet je na svoji IV. redni seji, 1. septembra 1932, sprejel statut Mari-
borskih mestnih podjetij, katerega namen je bil omogočiti pravilno izvedbo pri-
prav, potrebnih za pravočasen pričetek rednega poslovanja in pravilno delova-
nje v času do končne ureditve. Po izdaji novega Zakona o mestnih občinah naj 
bi se statut prilagodil.16 Poimenovanje novega podjetja pa se je spremenilo že 
na naslednji redni seji občinskega sveta. Upravni odbor je namreč predlagal, da 

10 Prav tam. 
11 Prav tam.
12 Prav tam.
13 Prav tam.
14 Prav tam.
15 Nina Gostenčnik, Barbara Lobnik, Plinarna Maribor 140 let v našem mestu (Maribor, 2010), str. 13 

(dalje: Gostenčnik, Lobnik, Plinarna Maribor 140 let v našem mestu).
16 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1932, IV. tajna seja, 1. september 1932, str. 161–167.
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se naziv skrajša v "Mestna podjetja". Občinski svet je predlog soglasno sprejel.17

V prvi upravni svet Mariborskih mestnih podjetij so bili izvoljeni občinski 
svetniki Franjo Perić, dr. Fero Müller, Henrik Saboty, ing. Oskar Dračar, Drago 
Roglič, Josip Ošlag, Rado Lenard, Franjo Bureš, ing. Jože Jelenec in Rudolf Tum-
pej.18 

V prvi nadzorni svet so bili izvoljeni: Karol Pugel, Janko Tavčar, Viktor 
Grčar, dr. Vinko Rapotec in Bogdan Pogačnik.19 

V sestavo prvega ravnateljstva so bili imenovani dr. Franjo Lipold kot 
načelnik, Franjo Peric kot podnačelnik in občinska svetnika inž. Jože Jelenec 
in Saboty Henrik kot člana.20 Prva naloga ravnateljstva je bila, da do 1. januarja 
1933 izvede reorganizacijo uprave Mestnih podjetij na podlagi centralizacije in 
komercializacije poslovanja.21

Področje dela, ki ga je novoustanovljena enota obsegala, je zajemalo gospo-
darsko-pridobitno dejavnost mariborske mestne občine, ki je bilo na ta način 
ločeno od njenega upravno-političnega in skrbstvenega delovanja.22 

Predmet poslovanja je bilo upravljanje občinskih zavodov, obratov in 
naprav splošno koristnega ali obrtnega značaja z vidikov komunalne politike 
mariborske mestne občine, toda po zasebnih gospodarskih načelih. V upravo 
Mariborskih mestnih podjetij so ob ustanovitvi spadali:

• Mestni vodovod, 
• Mestna klavnica,
• Mestna plinarna,
• Mestno električno podjetje,

17 Prav tam, V. tajna seja, 10. november 1932, str. 194.
18 Prav tam, IV. tajna seja, 1. september 1932, str. 161–167.
19 Prav tam.
20 "Na sinočnji seji upravnega sveta Mariborskih podjetij", Mariborski večernik Jutra, 21. september 1932, 

št. 214, str. 2.
21 "Organizacija Mariborskih mestnih podjetij", Slovenec, 22. september 1932, št. 217, str. 4.
22 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1932, IV. tajna seja, 1. september 1932, str. 161–167. 

Logotip Mestnih podjetij (PAM, fond Okrožno sodišče Maribor 1898–1941, SI_PAM/0645, AŠ 1074, 
Sodni register 1898–1941, A IV 5)
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• Mestni pogrebni zavod, 
• Mestni avtobusni promet,
• Mestno kopališče, 
• Mariborski otok, 
•  uprava mestnega imetja in gradbeni sklad (vsa mestna poslopja, razen 

Rotovža ter mestna zemljišča).
•  Gradbena uprava / del mestnega gradbenega urada, ki je izvrševal dela 

podjetniškega značaja.23

Vodilni in nadzorni organ Mariborskih mestnih podjetij je bil mestni občin-
ski svet, ki je razpolagal z njegovim premoženjem ter določal cilje in smerni-
ce. Občinski svet je imel pristojnost odobravanja letnih proračunov in letnih 
obračunov, volitve članov upravnega in članov nadzornega sveta ter sklepati o 
poslih izredne uprave.24 

Upravni svet je vodil vsakokratni mestni župan kot njegov predsednik, 
mestni podžupan kot podpredsednik ter deset članov, ki jih je izvolil občin-
ski svet. Naloge upravnega sveta so zajemale proučevanje, vodenje in sklepa-
nje poslov ter razpolaganje s premoženjem podjetja po smernicah občinskega 
sveta, nadzor nad poslovanjem izvršilnih organov in zaposlovanje uslužbencev. 
Izvršilni organ je predstavljalo ravnateljstvo, ki so ga tvorili štirje člani, imeno-
vani s strani upravnega sveta. Ravnateljstvo je iz svoje srede izbralo načelnika 
in podnačelnika združenih podjetij. Naloge ravnateljstva so zajemale urejanje, 
organizacijo, koordinacijo in nadzor nad izvrševanjem poslov.25

Neposredno vodenje in upravljanje izvršilnih poslov je bilo zaupano uprav-
niku podjetja, ki mu je bilo neposredno podrejeno vso osebje podjetja. Njegovo 
funkcijo je opravljal član ravnateljstva ali pa poseben, za to določeni namešče-
nec. Naloga upravnika je obsegala izvedbo poslov ob najbolj smotrni uporabi 
vseh razpoložljivih sredstev. Na njegov predlog, preko ravnateljstva, je upravni 
svet zaposloval in odpuščal nameščence podjetja, oziroma jih je ob ustanovitvi 
podjetja prevzel kot uslužbence mestnega magistrata. V sporazumu z ravnatelj-
stvom je upravnik razporejal uslužbence na delovna mesta v podjetju.26

Nadzorni svet podjetja je nadzoroval poslovanje upravnega sveta, ravna-
teljstva in upravnika kakor tudi delovanje zavodov, naprav in obratov. Izvajal je 
nadzor nad računovodstvom in o svojem delu in ugotovljenem stanju poročal 
občinskemu svetu. Ob odkritju nepravilnosti v poslovanju je moral storiti vse 

23 Prav tam; Gostenčnik, Lobnik, Plinarna Maribor 140 let v našem mestu, str. 13.
24 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1932, IV. tajna seja, 1. september 1932, str. 161–167.
25 Prav tam. 
26 Prav tam.
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potrebno za zavarovanje ogroženih ali že oškodovanih interesov podjetja ali 
mestne občine. Njegovi člani so imeli pravico sodelovati na sejah upravnega 
sveta. Nadzorni svet je sestavljalo pet članov, ki jih je izvolil občinski svet. Po 
potrebi se je lahko razdelil v odseke in referate.27 

Člane upravnega in nadzornega sveta je volil občinski svet. Funkcija članov 
je trajala eno obračunsko leto.28 

Ob takšni reorganizaciji občinske uprave je bilo potrebno razjasniti tudi 
nekatere podrobnosti glede pristojnosti določenih odsekov. Tako so občinski 
svetniki odločali tudi o tem, kdo ima pristojnost nad deli na kopališču Maribor-
ski otok. Mestna podjetja so tako dobila pristojnost za upravljanje, obratovanje 
in vzdrževanje vseh naprav na Mariborskem otoku, medtem ko je bila turistič-
na ponudba v domeni tujsko-prometnega in kopališkega odseka.29

Za delovanje mestnih podjetij je občinski svet sklenil najeti nove prostore. 
Najeli so prostore v Mestni hranilnici30 na Slomškovem trgu, ki so jih morali 
urediti na svoje stroške. V njih so bila namreč stanovanja, Mestni hranilnici pa 
se je občina tudi zavezala, da bo ob morebitni izpraznitvi prostorov te vrnila v 
prvotnem stanju. V nove prostore so se iz magistratnega poslopja preselili 12. 
oktobra 1933.31 

Naslednja poteza je bila ustanovitev samostojne blagajne Mestnih podjetij. 
Vplačila in izplačila so se namreč opravljala pri mestni blagajni. Namen usta-
novitve samostojne enote pa je bil ločiti finance podjetij od občinskih financ. V 
mesecu maju 1934 je bila tako na Orožnovi ulici odprta samostojna blagajna, 
obenem pa so prenehale s poslovanjem dotedanje blagajne v Mestni plinarni, v 
Mestnem elektrotehniškem podjetju in v Mestnem avtobusnem prometu. Pla-
čevanje računov za plin in za električni tok (v kolikor se ni opravljal pri inka-
santih), za instalacije, najemnine, pogrebe itd. je bilo tako prestavljeno na novo 
blagajno Mestnih podjetij, pri kateri so se izplačevali tudi vsi računi za dobave 
in dela, opravljena po naročilu Mestnih podjetij. V Orožnovo ulico je bilo pre-

27 Prav tam.
28 Prav tam.
29 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1933, IV. tajna seja, 11. maj 1933, str. 98.
30 Mariborska občina je 17. decembra 1858 ustanovila občinsko hranilnice (Gemeinde-Sparkasse in 

Marburg/Drau) in prevzela jamstvo nad njenimi vlogami. Konec oktobra 1886 je hranilnica pričela 
delovati v novi zgradbi na današnjem Slomškovem trgu. Do prve svetovne vojne je bila najmočnejši 
denarni zavod v Mariboru. Po prevratu je marca 1919 vlada imenovala gerenta hranilnice, leta 1920 
pa se je hranilnica preimenovala v Mestno hranilnico. (Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega 
arhiva Maribor (Maribor, 2009), str. 785.)

31 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1933, VI. redna seja, 5. oktober 1933, str. 175; "Preselitev uradov mestnih podjetij", 
Mariborski večernik Jutra, 13. oktober 1933, št. 233, str. 2.
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seljeno tudi knjigovodstvo.32 
Z ureditvijo posebne blagajne Mestnih podjetij se je izvedel končen pre-

nos gospodarskih poslov mestne občine na Mestna podjetja. Pod tem imenom 
so bila združena vsa mestna podjetja, od mestnega knjigovodstva pa so pre-
vzela tudi upravo mestnih niš z najemninami vred (med drugimi tudi celo-
tno delavsko kolonijo). Nameščenci Mestnih podjetij, ki so bili zaposleni v 
upravi mestnega knjigovodstva, so bili prezaposleni v Mestna podjetja. Upra-
va Mestnih podjetij je tako prevzela skupno 82 uradnikov. Tehnično osebje je 
še naprej delalo na sedežih posamičnih podjetij, blagajniško in knjigovodsko 
osebje pa se je preselilo v osrednji urad Mestnih podjetij v prvem nadstropju 
Mestne hranilnice.33

Mestna podjetja so razpolagala tudi z lastnimi mehaničnimi delavnicami 
za postavljanje, vzdrževanje in popravljanje raznih strojnih naprav, za gradnjo, 
vzdrževanje in popravljanje omrežij (vodovodnega, plinskega, električnega, 
kanalskega), za montažo in popravljanje hišnih priklopov in napeljav, za vzdr-
ževanje in popravljanje lastnih vozil itd.34

V začetku leta 1934 je upravnik Mestnih podjetij Franjo Peric predložil 
upravnemu odboru načrt za združitev vseh delavnic podjetij v eno centralno 
delavnico, kjer naj bi se opravljala vsa dela za mestno občino pod strokovnim 
vodstvom.35 

Mestna občina je namreč imela tri popolnoma opremljene delavnice, 
v katerih pa se delo ni opravljalo sistematič no. Občina je imela zaposlenih 
nekaj delavcev in strokovnjakov, ki so v času, ko niso opravljali službe na tere-
nu, opravljali manjša dela v delavnicah. Tako so šoferji v delavnici Mestnega 
avtobusnega podjetja popravljali avtomobile, v delavnici Mestnega vodovoda 
izvajali popravila na vodovodnem omrežju, v delavnici Mestnega električnega 
podjetja pa dela na električnih aparatih. Z združitvijo vseh treh delavnic v cen-
tralno delavnico bi bila delovna moč bolj koristno in bolj rentabilno izrabljena, 
še posebej ker bi jo vodil strojni inženir, za katerega je mestna občina razpisala 
delovno mesto.36 

Z ustanovitvijo Mestnih podjetij je bila mariborska mestna občina med 
prvimi občinami v državi, ki je ločila gospodarsko poslovanje od upravnih 
poslov, še preden je stopil v veljavo novi Zakon o mestnih občinah (leta 1934). 
Ta je določal ustanovitev mestnih pridobitnih podjetij in nalagal, da mora biti 

32 "Iz Mestnih podjetij", Mariborski večernik Jutra, 23. maj 1934, št. 115, str. 2; PAM, fond Mestna občina 
Maribor 1528-1941, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine Maribor v letu 
1934, III. redna seja, 25. maj 1934, str. 116.

33 "Mestna podjetja izgrajena", Slovenec, 21. junij 1934, št. 139, str. 4.
34 Gostenčnik, Lobnik, Plinarna Maribor 140 let v našem mestu, str. 13. 
35 "Nov gospodarski načrt mestnih podjetij," Mariborski večernik Jutra, 31. januar 1934, št. 25, str. 3.
36 Prav tam.



N. Gostenčnik: Dr. Franjo Lipold, mariborski mestni načelnik ...

998

njihovo poslovanje tržno naravnano. V prvih dveh letih obstoja so bile izvede-
ne priprave na reorganizacijo ter sprejeti nekateri ukrepi. Skozi čas so službe še 
nadgrajevali. V začetku leta 1935 so izvedli ločitev obratov v Mestnem avtobu-
snem podjetju in sicer na tehnično in prometno področje. Tehnično vodstvo se 
je ukvarjalo samo s tehnično problematiko, prometno vodstvo pa s prometni-
mi zadevami avtobusnega prometa. Tej preureditvi je sledila ustanovitev Cen-
tralnih delavnic Mestnih podjetij.37 

Ob ustanovitvi Mestnih podjetij so nanje prešla tudi mestna zemljišča z 
izjemo Rotovža, Mariborskega gradu, Mestne oskrbnišnice, Mestnega mladin-
skega doma in vojašnic, ki so ostali pod upravo mestne občine.38 

Mestna podjetja so v začetku prevzela nadzor nad oskrbo in vzdrževanjem 
zemljišč, medtem ko je ostalo upravljanje mestnih stanovanj v pristojnosti 
upravnega odbora mestne občine. Ko je bila reorganizacija dokončno urejena, 
je mestni svet sprejel sklep, da preide upravljanje mestnih hiš in zemljišč v celoti 
na Mestna podjetja. Iz socialno-političnih razlogov pa so si mestni organi pri-
držali pravico oddajanja in odpovedovanja stanovanj, določanja najemnine ter 
izterjevanja zaostankov in odobravanja plačilnih obrokov za zasilna stanovanja 
v Jadranski in Metelkovi ulici, v Danjkovih barakah in v vagonarski koloniji.39 

Prelom oz. odcepitev Mestnih podjetij od mestne uprave je povzročil 
tudi nemalo finančnih zapletov. V letih po prevratu je namreč posameznim 
mestnim podjetjem pogosto primanjkovalo gotovine in je mestna blagajna 
zanje plačevala račune. Ta plačila so se vsako leto v blagajniških knjigah pod-
jetij izravnavala z internimi posojili, ki jih je občina svojim podjetje odobrila 
iz proračuna. Brez teh se podjetja ne bi mogla financirati. Ko je bilo poslova-
nje Mestnih podjetij ločeno od občinske blagajne, so Mestna podjetja občini 
dolgovala kar 6.000.000 din. Mestni svet je zato dovolil, da so Mestna podjetja 
od občine najela interno posojilo v istem znesku in ga odplačevala v polletnih 
obrokih po 300.000 din, začenši s 1. oktobrom 1935. Obrestno mero so dolo-
čali vsako leto sproti.40 

Premoženje Mestnih podjetij v letu 1935 je znašalo 84.000.000 din, lastna 
glavnica 30.000.000 din, letni dohodki in odhodki pa 60.000.000 din.41

Uprava Mestnih podjetij je bila tako ob koncu obravnavanega obdobja loci-
rana v Orožnovi ulici 2, kjer je bila glavna blagajna, računovodstvo ter kontrola 

37 "Mariborska Mestna podjetja," Mariborski večernik Jutra, 16. januar 1935, št. 13, str. 3.
38 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1934, III. (VII). redna seja, 14. december 1934, str. 230.
39 Prav tam.
40 Prav tam, str. 232.
41 Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše Mariborske oblasti : leto 1935 

(Maribor, 1935), str. 89. (dalje: Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše 
Mariborske oblasti : leto 1935).
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Organigram Mestnih podjetij v letu 1935 (Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin 
bivše Mariborske oblasti : leto 1935, str. 90)
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nabave in zalog. Organizacija Mestnih podjetij se do leta 1935 ni spreminjala.42

Na seji ravnateljstva 13. februarja 1935 je bila administrativna ureditev 
Mestnih podjetij spremenjena. Kot samostojno enoto so oblikovali Upravo 
mestnih podjetij, Mestni vodovod so priključili novemu oddelku z nazivom 
Strojna uprava, Mestno kopališče in Mariborski otok pa sta bila dodeljena 
oddelku z nazivom Gradbena uprava. Upravnik Mestnih podjetij je bil še naprej 
Franjo Peric.43 

Plinarna je bila locirana v Plinarniški ulici 5, ravnatelj je bil inž. Dušan 
Tomšič44. Ustanovljena je bila že leta 1870 in je mesto preskrbovala s kurilnim 
plinom, šole, mestne urade in obrate mestnih podjetij pa tudi s premogom in 
drvmi. Izvajala je plinske instalacije in dobavljala plinske naprave za obrt, indu-
strijo in gospodinjstvo (plinske aparate, štedilnike, peči…) ter prodajala tudi 
stranske proizvode (koks, katran, itd.).45 

Elektrouprava je imela sedež v Frančiškanski ulici 8 (danes Ulica Vita Kra-
igherja), ravnateljsko mesto je zasedal Julij Uršič. Ustanovljena je bila leta 1919. 
Mesto in okolico je preskrbovala z električnim tokom za pogon in razsvetljavo. 
Med njene dejavnosti je spadala tudi gradnja daljnovodov, razvodnih omrežij 
in transformatorskih postaj, montaža in popravilo hišnih priklopov, instalacij 
in pogonskih naprav. V letu 1935 je v industrijske namene iz falske hidroleke-
trarne oddajala najcenejši tok v državi in je bila s 3000 KWh na prebivalca na 
prvem mestu v Jugoslaviji.46

Strojna uprava s sedežem na Plinarniški ulici 5, je delovala pod vodstvom 
inž. Gustava Zupaniča. Tukaj so bili združene delavnice in garaže za avtobuse, 
bencinska postaja za prodajo bencina ter uprava vodovoda, ki je bil ustanovljen 
leta 1900 in je z obratovanjem pričel leta 1901.47

Gradbena uprava s sedežem na Frančiškanski ulici 8 (danes Ulica Vita 
Kraigherja), katere načelnik je bil inž. Josip Baran48 , je bila razdeljena na 5 

42 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 561, Zapisniki sej ravnateljstva mestnih podjetij 1935, Zapisnik 
seje z dne 13. februar 1935.

43 Prav tam. 
44 Dušan Tomšič, inženir, ravnatelj mariborske Mestne plinarne, predsednik mariborskega Radio-

kluba. (Ilustrirani Slovenec, 17. maj 1925, št. 21.)
45 Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše Mariborske oblasti: leto 1935, str. 

89.
46 Prav tam, str. 91.
47 Prav tam.
48 Josip Baran, mestni gradbeni svetnik ter vodja mestnega gradbenega urada v Mariboru. (Vodnik po 

fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (Maribor, 2009), str. 974.)
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oddelkov:
•  gradbeni oddelek, ki je imel nalogo vzdrževati mestne stanovanjske 

hiše in obratne zgradbe;
•  cestni oddelek, ki je gradil, vzdrževal in popravljal ceste, skrbel za pome-

tanje in škropljenje cest ter za odstranjevanje snega;
•  upraviteljstvo je oskrbovalo stanovanjska poslopja Mestnih podjetij ter 

upravljalo ostala posestva in zemljišča Mestnih podjetij; 
•  oddelek odvoza fekalij je skrbel za izpraznjevanje greznic in odvoz 

fekalij iz mesta;
•  Mestno kopališče, dograjeno leta 1894, ki je na razpolagalo s kadnimi, 

vročezračnimi in parnimi kopeli ter prhami; 
•  Kopališče na Mariborskem otoku, dograjeno leta 1930, ki je razpolagalo 

s tremi bazeni, 10 m visokim skakalnim stolpom, 120 kabinami, 600 
garderobnimi omaricami, športnimi objekti, restavracijo in tribuno.49 

Klavnica se je nahajala na naslovu Ob brodu 5 (danes Oreško nabrežje) in 
je bila dograjena leta 1900. Vodil jo je ravnatelj, dr. Maks Rojko. Njene dejavno-

49 Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše Mariborske oblasti: leto 1935, str. 
91.

Mestna klavnica (PAM, Zbirka albumov fotografij in razglednic, SI_PAM/1702, TE 17)
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sti so zajemale klanje, ogled, uhlevljenje in krmljenje živine ter pregled za trihi-
ne. V njej so obratovale hladilnica, solilnica in tvornica ledu, v najem je oddaja-
la hladilne celice, imela pa je tudi lastno mostovno tehtnico. Prirejala je redne 
sejme (svinjski in živinski sejem).50 

Avtobusni promet. Z zamislijo in izvedbo samostojnega avtobusnega pro-
meta v Mariboru in okolici je začela občinska uprava v času župana dr. Josi-
pa Leskovarja v letu 1925/26. Na seji mestnega sveta 27. novembra 1925 je bil 
sprejet prvi sklep o zaprosilu za koncesijo za prevažanje oseb z avtomobili, in 
sicer za krajevni promet v Mariboru in na progah do Dravograda, Konjic in 
Pesnice. Že v letu 1926 pa je občinski svet sklenil uvesti proge Maribor−Celje, 
Maribor−Dravograd in Maribor–Št. Ilj (današnji Šentilj v Slovenskih goricah). V 
ta namen je na isti seji (9. aprila 1926) dovolil najetje kredita v znesku 800.000 
din za nabavo treh avtobusov znamke Renault.51 Leta 1926 so bili realizirani 
načrti za izvajanje voženj na progi Maribor−Celje in Maribor-Dravograd. Sle-
dnja je bila po štirinajstih poskusnih dneh zaradi nerentabilnosti skrajšana na 

50 Prav tam.
51 PAM, fond Avtobusni promet Maribor 1928–1957, SI_PAM/1049, AŠ 1, Razvoj avtobusnega prometa 

v Mariboru.

Notranjost mestne klavnice (PAM, Zbirka albumov fotografij in razglednic, SI_PAM/1702, TE 17)
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progo Maribor−Selnica.52

Delo poslovodje Mestnega avtobusnega prometa je opravljal takratni rav-
natelj mestnega gradbenega urada, inž. Albin Černe, ki je Mestni avtobusni pro-
met vodil do leta 1927, ko ga je zamenjal inž. Dušan Tomšič, ravnatelj Mestne 
plinarne.53

Krajevni avtobusni promet v Mariboru samem in okolici je bil uveden leta 
1927, v ta namen pa je občina nabavila 9 novih avtobusov znamke Chevrolet in 
en avtobus znamke Sauer, leta 1928 pa še 3 avtobuse (en znamke Saurer in dva 
znamke Austro-Fiat54).55 

Občinski svetniki so se v prvih letih obstoja Mestnih podjetij najprej spopa-
dli s problematiko avtobusnega prometa. Mestna podjetja so želela avtobusni 
promet postaviti na zdravo tržno podlago, ki pa je bila po njihovem odvisna od 
pravilne razdelitve posameznih prog. V letu 1931 so občinski svetniki sprejeli 
soglasni sklep, da se za opravljanje avtobusnih voženj nabavi nov 30-sedežni 
avtobus znamke Saurer, za katerega so plačali 215.000 din.56 Za mestno avto-
busno podjetje je občina potrdila najetje posojila v znesku 1.500.000 din že leta 
1929. S tem zneskom so financirali nadaljnje nakupe avtobusov: v letu 1929 
dva avtobusa znamke Chevrolet, leta 1930 enega avstrijskega podjetja Austro-
-Fiat in enega znamke Ford, leta 1931 pa že omenjenega Sauerja. Ob koncu leta 
1936 je imel mestni avtobusni promet 22 avtobusov.57

Leta 1934 je mestna uprava, ki se je še posebej posvečala pospeševanju turiz-
ma v mestu, v sporazumu z Mestnimi podjetji, kupila še poseben velik "avtokar" 
(udoben avtobus), ki so ga poimenovali "Rdeči Franček".58 Prva vožnja je bila 
opravljena julija 1934, ko so nov turistični avtobus na poskusni vožnji v Roga-
ško Slatino in Celje preizkusili mestni načelnik, dr. Franjo Lipold, podžupan 
Rudolf Golouh, svetnik Henrik Saboty, ravnatelj Mestnih podjetij, Franjo Peric, 
ter mnogi občinski svetniki in novinarji.59 

52 PAM, fond Avtobusni promet Maribor 1928–1957, SI_PAM/1049, AŠ 1, Desetletnica avtobusnega 
prometa v Mariboru.

53 Prav tam.
54 Avstrijsko podjetje Österreichische Austro-Fiat je od leta 1907 na Dunaju proizvajalo avtomobile, 

tovornjake in avtobuse. Danes del nemškega koncerna MAN. (ÖAF, Wikipedia, dosegljivo na: https://
en.wikipedia.org/wiki/%C3%96AF.)

55 PAM, fond Avtobusni promet Maribor 1928–1957, SI_PAM/1049, AŠ 1, Desetletnica avtobusnega 
prometa v Mariboru.

56 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej ravnateljstva mestnih podjetij 1931, Zapisnik 
seje z dne 23. aprila 1931, str. 70.

57 Prav tam. 
58 PAM, fond Avtobusni promet Maribor 1928–1957, SI_PAM/1049, AŠ 1, Desetletnica avtobusnega 

prometa v Mariboru.
59 "Poskusna vožnja z avtokarom," Mariborski večernik Jutra, 6. julij 1934, št. 150, str. 2.
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Pogrebni zavod je bil ustanovljen leta 1869. Svoje prostore je imel v Cve-
tlični ulici 14 (danes Ulica heroja Šlandra) in je opravljal vse pogrebne posle in 
prevoze žalnih gostov in duhovnikov. Ukvarjal se je tudi z izdelovanjem krst in 
drugih pogrebnih potrebščin, ki jih je tudi prodajal. V upravljanju je imel tudi 
mestno pokopališče na Pobrežju.60 

 
Prodajalna Mestnih podjetij je bila locirana na Aleksandrovi cesti 13 

(danes Partizanska cesta), vodil pa jo je Rudolf Lorger. Prodajalna je bila zalo-
žena z raznimi elektromehaničnimi predmeti, stroji, kuhalniki, žarnicami, likal-
niki, ogrevalniki in vsemi vrstami plinskih naprav. Kupcem je nudila tudi stro-
kovno svetovanje.61 

Takšna organizacija mestnih podjetij je obstajala do leta 1944, ko so bila 
Mestna podjetja Maribor izbrisana iz sodnega registra, ker niso bila v skladu z 
nemškimi občinskimi zakoni. Mestna plinarna in Mestno električno podjetje 
sta bila v času okupacije (plinarna 6. junija 1941) predana podjetju "Energie-

60 Veliki adresar samoupravnih mest Maribor, Celje, Ptuj in občin bivše Mariborske oblasti: leto 1935, str. 
91.

61 Prav tam.

Mestni avtobus v Mariboru v 30. letih 20. stoletja (PAM, Zbirka albumov fotografij in razglednic, SI_
PAM/1702, TE 17)
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versorgung Südsteiermark". Po drugi svetovni vojni so podjetja začela poslovati 
samostojno.62

Nakup mariborskega gradu

Mestni načelnik je leta 1933 prejel pismo Vilija Berdajsa, mariborskega trgovca 
inlastnika mariborskega gradu.63 Mariborski grad v središču mesta je bil namreč 
do 30. let 20. stoletja v zasebni lasti.64 Prvi deli današnjega gradu so bili zgra-
jeni leta 1478 z namenom utrditve vogala mestnega obzidja. Skozi stoletja je 
grad dobival nove dele in prizidke, v 16. stoletju bastijo, v 18. še nadstropje s 
stanovanjskim delom ter novo stopnišče. Grad je bil mnogo večji kot danes, 
njegovo dvorišče se je raztezalo preko Grajske ulice, obdajala so ga upravna in 
gospodarska poslopja (1929 so v upravnem delu uredili kavarno Astoria). Že v 
19. stoletju so se začeli posegi, ki so mogočnost gradu zmanjšali, porušeni so bili 
trije grajski stolpi, umaknjena so bila obzidna Graška vrata, ob gradnji realke je 
bila mimo gradu vzpostavljena Grajska ulica.65 

Vili Berdajs je mestni občini v nakup ponudil svoj grad za ceno 5.200.000 
din. Na podlagi te ponudbe je mestno načelstvo z njim začelo pogajanja, pri 
katerih so nakupno ceno gradu dorekli pri 3.850.000 din. Prodajalec je zah-
teval, da mu občina v gotovini izplača 600.000 din ter prevzame hipoteke v 
znesku 2.100.000 din pri sklenitvi pogodbe, preostalih 1.500.000 din pa naj bi 
se odplačevalo v mesečnih obrokih po 35.000 din od 1. januarja 1934 naprej, in 
sicer brezobrestno tako dolgo, dokler bi imel Vili Berdajs kot dotedanji lastnik 
gradu svojo trgovino v poslopju, potem pa bi pričele teči 6 % obresti. Finančni 
odsek je z 10 proti 3. glasovom, ki so se vzdržali, sklenil priporočati občinskemu 
svetu nakup gradu.66

Pred tem si je grad ogledala tudi posebna stavbna komisija, ki so se je udele-
žili tudi arhitekt Jože Plečnik, konzervator Franc Stele67 in direktor gradbenega 

62 Gostenčnik, Lobnik, Plinarna Maribor 140 let v našem mestu, str. 14. 
63 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1933, izredna seja, 30. junij 1933, str. 105
64 Jože Curk, Mariborski grad (Maribor, 2007), str. 62.
65 Sergej Vrišer, Mariborski grad (Ljubljana, 1969), str. 6–9.
66 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1933, izredna seja, 30. junij 1933, str. 105.
67 Franc Stele, umetnosti zgodovinar (1886–1972). Študiral je slovansko jezikoslovje, zgodovino in 

umetnostno zgodovino na Dunaju in leta 1912 doktoriral. Sprva je delal na Dunaju kot deželni kon-
zervator za Krajnsko, po letu 1919 se je vrnil v Ljubljano in prevzel vodstvo Spomeniškega urada za 
Slovenijo. Po letu 1937 je predaval na Filozofski fakulteti v Ljubljani. (Osebnosti, Veliki slovenski bibli-
ografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 1072.)
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oddelka Mestne občine Ljubljana inž. Matko Prelovšek68. Komisija je ugotovila, 
da je bila stavba z ostrešjem v dobrem stanju, vendar so bile potrebne adapta-
cije, ki so jih ocenili na 1,5 do 2,5 milijona dinarjev in bi jo bilo mogoče izvesti 
v treh do štirih letih. Plečnik in Stele sta mestnemu načelniku poslala tudi svoje 
pisno mnenje: 

Po ogledu gradu v Mariboru izjavljava glede nameravanega nakupa te stavbe za 
upravo mestne občine mariborske tole: 
Iz čisto splošnih razlogov idealnega značaja, kakor je ohranitev odličnega 
spomenika arhitekture in njegovo primerno porabljanje in dostojno vzdrževanje, 
ki je v privatni lasti po veliki večini izključeno tudi če bi lastnik imel vso dobro 
voljo, morava prehod mariborskega gradu v javno last najodličneje priporočati.
Radi porabe za reprezentativne urade mestne uprave, za njene seje in mestne 
reprezentance moreva izjaviti, da se da to poslopje zadnje ne samo primerno, 
ampak celo za mariborske razmere naravnost razkošno preurediti. Seve bi se 
moralo to izvršiti po enotnem, za vso bodočo ureditev poslopja izdelanem 
načrtu, ki bi se izvrševal v etapah, kakor bi to zahtevale potrebe. 

68 Matko Prelovšek, gradbenik (1876–1955). Diplomiral je leta 1903 na Dunaju in delal pri Deželnem 
stavbinskem uradu v Ljubljani ter v mestnem gradbenem uradu, ki ga je med leti 1914 in 1937 tudi 
vodil. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 897.)

Grajski trg z Mariborskim gradom okoli leta 1925 (PAM, Zbirka fotografij in razglednic, inv. št. 2425)
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Glede stroškov take preureditve ni mogoče ničesar določenega reči naprej, ker 
je preuredba lahko bolj skromna ali pa tudi bolj razkošna. Izvedba bi seve morala 
biti prvovrstna. Z nakupom gradu rešuje Maribor svoj najdragocenejši spomenik, 
ki bi kot sedež meščanske reprezentance tudi neprimerno dvignil ugled tega 
mesta.69

Nakup gradu je finančni odsek utemeljeval z dejstvom, da gre za stavbo, 
ki je kot zgodovinski spomenik pod zaščito in da je bilo od zasebnega lastnika 
nemogoče pričakovati, da ga bo vzdrževal na primeren način. Mestni načel-
nik in člani upravnega odbora so pri nakupu gradu gledali primarno na njegov 
zgodovinski pomen in na potrebo za ohranitev zelo pomembnega spomenika 
mesta Maribora. V mislih pa so imeli tudi potrebo mesta po novem magistra-
tnem poslopju. Dotedanji magistrat so namreč smatrali za mnogo premajh-
nega, njegovi deli pa so bili locirani po vsem mestu. Maribor je zato v naku-
pu gradu videl priložnost za pridobitev novih magistratnih prostorov, gradnja 
novega je bila namreč finančno nedosegljiva, grad pa bi bilo možno preurediti. 
S tem bi mestna občina rešila dve pereči vprašanji. Zgodovinska zgradba bi pre-
šla v javno last, hkrati pa bi Maribor pridobil primerno magistratno poslopje.70

Sklep o nakupu je bil sprejet pri navzočnosti 34 občinskih svetnikov z 21 
glasovi za, 1 proti, ostali so se vzdržali, predvsem zaradi pomislekov o (ne)pri-
mernem času za nakup glede na krizne čase.71

Mestni načelnik, dr. Franjo Lipold, je oktobra 1933 odobritev za nakup 
gradu pridobil tudi od finančnega ministrstva v Beogradu.72 Kmalu so začeli 
pripravljati prve idejne načrte za preureditev oz. adaptacijo gradu. Inž. arh. Ale-
ksander Dev73 je izdelal idejno skico za adaptacijo gradu v uradne namene. Po 
teh načrtih naj bi bili v gradu vsi oddelki razen gradbenega urada in mestnega 
fizikata, ki pa naj ne bi spadala v skupno zgradbo. Gradbeni urad in odbor sta 
predložene načrte odobrila. Oba urada sta tudi predlagala izdelavo podrobnih 
načrtov in sestavo predračuna. Gradbeni urad je bil tudi mnenja, da naj bi se 
pripravila še idejna skica za prizidek na prostoru, kjer je bil vrt in za trakt med 
bastijo. Ta trakt naj bi imel dve nadstropji. Na ta način naj bi Trg svobode postal 

69 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1933, izredna seja, 30. junij 1933, str. 105.

70 Prav tam.
71 Prav tam.
72 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1933, VII. redna seja, 10. november 1933.; "Mariborski grad bodoči mestni magistrat," 
Mariborski večernik Jutra, 26. oktober 1933, št. 244, str. 3.

73 Aleksander Dev, arhitekt (1903–1967). Leta 1927 je diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani. V 
začetku 30. let je v Mariboru ustanovil projektivni biro, kjer je skupaj z Jaroslavom Černigojem posta-
vil temelje sodobne mariborske arhitekture. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, A-L 
(Ljubljana, 2008), str. 194.)
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eden najlepših mariborskih trgov in bi bil posebej primeren za razne prireditve. 
Mestni svetnik Josip Petejan, ki je nakupu gradu nasprotoval, saj je bil mnenja, 
da bi se mogel nakup odložiti oziroma izvršiti kasneje za mnogo nižjo ceno, je 
po izvedenem nakupu menil, da, glede na to da v gradu ne bi mogli biti name-
ščeni vsi oddelki, naj se grad adaptira le za silo ter se uporabi za mestni muzej.74 
17. oktobra 1935 je mestni svet sklenil, da je potrebno najti ustrezno rešitev 
za izrabo grajskih prostorov, predvsem zato, da občina od oddaje prostorov 
tudi pridobi nekaj denarja, ki ga potrebuje za vračanje posojil. Gradbeni odsek 
je že na tej seji predlagal, da se odobri prošnja Muzejskega društva75 in se mu 
dovoli uporabljati prostore v gradu.76 Do leta 1924 so se namreč v Mestnem 
muzeju združile zbirke javnega mestnega muzeja, muzeja Zgodovinskega dru-
štva in Škofijskega muzeja, ki je tako posedoval kulturno-zgodovinsko, etno-
loško, naravoslovno, geološko-paleontološko zbirko in zbirko slik. Vse zbirke 
niso imele primernega prostora. Muzej je prostore gradu slovesno prevzel leta 
1938, ko se je dokončno preselil iz Cankarjeve ulice 3.77 Pri obnovitvenih delih 
sta sodelovala ravnatelj Banovinskega arhiva Franjo Baš78 in mestni stavbenik 
Maks Končnik.79

Mariborski teden

Razvoj Maribora kot turističnega središča med obema vojnama je bil želja mno-
gih mestnih veljakov. Leta 1923 je bil v okviru mestne uprave ustanovljen III. 
odsek, ki je med drugim skrbel tudi za olepšavo mesta.80 Leta 1926 je bila usta-
novljena Tujsko-prometna zveza v Mariboru, ki si je kot cilj postavila pospe-

74 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1935, III. redna seja, 21. junij 1935, str. 186.

75 Muzejsko društvo je bilo ustanovljeno 31. maja 1902 v Mariboru, prvi javni muzej v mestu, ki je zbi-
ral predvsem muzealije ter drugo gradivo za zgodovino mesta in bližnje okolice, pa je odprlo 6. 12. 
Prostori društva so bili v poslopju šole v Razlagovi ulici, od leta 1914 in vse do preselitve v prostore 
mariborskega gradu leta 1938 pa v prostorih nekdanje jetnišnice v Cankarjevi ulici. (Vodnik po fondih 
in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (Maribor, 2009), str. 893.)

76 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 
Maribor v letu 1935, VII. redna seja, 17. oktober 1935, str. 254.

77 Dragan Potočnik, "Maribor med leti 1918–1941," Studia Historica Slovenica, Časopis za humanistične 
in družboslovne študije, letnik 6 (2006), št. 2–3, str. 411.

78 Franjo Baš, etnolog, geograf, zgodovinar, muzeolog (1899–1967). Študiral je zgodovino, geografijo 
in etnologijo na Dunaju in diplomiral leta 1925. Leta 1932 je v Mariboru postal banovinski arhivar in 
ravnatelj muzeja. Leta 1937 je dosegel, da so mariborski grad namenili muzeju in arhivu, za katera je 
zbral večino gradiva in uredil stalno razstavo. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, A-L 
(Ljubljana, 2008), str. 43.)

79 Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas (Maribor, 2013), str. 255.
80 Aleksandra Berberih Slana, "Uprava v Mariboru 1919–1929," Studia Historica Slovenica, Časopis za 

humanistične in družboslovne študije, letnik 6 (2006), št. 2–3, str. 434. 
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ševanje turizma in olepševanje mesta. Njene naloge so zajemale tudi vodenje 
evidenc tujsko-prometnih objektov, posredovanje pri oddaji stanovanj tujcem, 
pospeševanje hotelirstva in gostilničarstva, izdajala pa je tudi brošure in ostalo 
promocijsko gradivo.81 Poleg Tujsko-prometne zveze so v Mariboru delovala 
tudi društva, ki so se ukvarjala s turizmom. Tukaj velja omeniti še vsaj Olepševal-
no društvo za Maribor, ki se je od leta 1923 imenovalo Olepševalno in tujsko-
-prometno društvo za mesto Maribor in okolico in ga je od leta 1929 vodil dr. 
Franjo Lipold.82 

Veliko vlogo pri razvoju turizma je imela prireditev Mariborski teden, ki je 
bila prvič organizirana leta 1932. Prvi Mariborski teden je potekal v organizaciji 
Tujsko-prometne zveze in pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor. Prire-
ditev je do začetka druge svetovne vojne vsakoletno organizirala skupina ljudi, 
ki so se leta 1933 združili v posebno ustanovo, namenjeno organizaciji priredi-
tev in propagiranju gospodarstva.83

V duhu časa, ki ni obetal nič dobrega, nasprotno, iz dneva v dan je bila situ-
acija, kot je že opisano v prejšnjih poglavjih, v mestu slabša, so ukinitve uradov 
in samouprav, ki so sledile ukinitvi mariborske oblasti, prizadele tudi gospodar-
stvo v mestu. Prenehala so se izvajanja raznih obrtnih in podobnih razstav ter 
drugih dogodkov, ki so mestu dajala nekaj življenja. Hkrati so si mestni veljaki in 
meščani želeli več obiska v mestu, za kar pa je bilo potrebno pripraviti določe-
no ponudbo, ki bi turiste v mesto privabljala. Namen prireditev, ki so si jih zami-
slili v letu 1932 in jih izvajali vse do leta 1940 (ter ponovno po letu 1952), je bil 

razodeti vsej slovenski Štajerski, da ima njeno naravno središče, naš Maribor, 
dovolj sil, da ustvarja vse ono, kar mora ustvarjati drugo veliko politično, gosp-
odarsko, kulturno in prosvetno središče našega naroda. Poglobili se bodo zato 
stiki, dvignilo se bo medsebojno zaupanje, zrastel bo nov ponos, ki dviga voljo do 
še vztrajnejšega dela in do večjih uspehov.84

V letu 1932 se je v mestu tako začela iniciativa za pripravo velikih prire-
ditev, razstav, koncertov, predstav, tekem itd., ki bi pomenile novost ne le za 
Maribor, ampak tudi za ostalo Slovenijo in Jugoslavijo ter bi potekale v obdobju 
enega tedna. Sredi leta se je oblikoval odbor, ki je prevzel nalogo izdelati pro-
gram t. i. "Mariborskega tedna" in ga potem tudi izvesti. Po načrtu naj bi bila pod 
naslovom "Mariborski teden" organizirana prireditev, ki bi združevala razstavo 
mariborske industrije in obrti, razstavo sadja, vina in poljskih pridelkov, velike 

81 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 361, Pravila Tujsko – prometne zveze, 20. julij. 1926. 
82 "Iz olepševalnega društva," Mariborski večernik Jutra, 22. januar 1929, št. 18, str. 2.
83 Lešnik, Gostenčnik, Prireditev Mariborski teden v Mariboru, str. 5.
84 "Maribor in podeželje," Mariborski večernik Jutra, 29. julij 1932, št. 170, str. 2.
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nogometne, plavalne in podobne športne tekme, koncerte pevskih zborov in 
solistov, gledališke predstave na prostem, ljudske veselice itd. Pripravljavci so 
si prireditve zamislili tako, da bi vsak dan nudile nekaj novega, zanimivega in 
privlačnega ne samo za Mariborčane, ampak tudi za goste iz drugih krajev in 
tudi iz tujine. S tem dogodkom se bi naj Maribor postavil ob bok ljubljanskemu 
velesejmu.85

Na pobudo mestne občine so v posvetovalnici mestnega magistrata izvedli 
posvet, ki so se ga udeležili predstavniki mariborskih kulturnih krogov, gospo-
darstva, zastopniki mestne občine ter zastopniki športnih klubov. Idejno zami-
sel Mariborskega tedna je podal trgovec in znani športni delavec ter poslovodja 
pripravljalnega odbora Ivan Roglič.86 Že kmalu po ideji so pripravljavci pri-
stopili k njeni uresničitvi. Pripravljalnemu odboru sta načelovala dr. Lipold in 
podžupan Rudolf Golouh,87 prireditveni odbor pa so sestavljali še: Marija Mai-
ster88, Anica Ašič, Ivan Roglič, dr. Radovan Brenčič89, dr. Josip Tominšek90, Drago 
Raglič, Josip Loos, prof. Franjo Baš, prof. Vasilij Mirk91, ing. Zmago Ziernfeld92, 
inž. Albin Černe, ing. Julij Uršič, prof. Robert Kenda, inž. Jaroslav Černigoj, Josip 

85 "Mariborski teden," Mariborski večernik Jutra, 1. julij 1932, št. 146, str. 2.
86 "Mariborski teden," Slovenec, 3. julij 1932, št. 149, str. 6.
87 "Mariborski slavnostni dnevi," Mariborski večernik Jutra, 9. julij 1932, št. 153, str. 2.
88 Marija Maister, narodna delavka (1885–1938). Leta 1905 se je poročila z nadporočnikom Rudolfom 

Maistrom. Po tem, ko je njen mož postal general in osvoboditelj Maribora, je kot zavedna Slovenka s 
svojim človekoljubjem dejala pečat mestnemu slovensko usmerjenemu ženstvu. Organizirala je raz-
lične humanitarne akcije. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 
652.)

89 Radovan Brenčič, gledališki organizator (1890–1976). Leta 1922 je bil imenovan za upravnika 
mariborskega gledališča, ki ga je uspešno vodil do okupacije. Bil je spreten gledališki gospodarstvenik. 
V času svojega delovanja je skrbel, da so bila na mariborskem odru predstavljena tudi dela slovenske 
dramatike. Med letoma 1922−1928 je po njegovem osebnem prizadevanju v Mariboru delovala tudi 
opera. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, A-L (Ljubljana, 2008), str. 105.)

90 Josip Tominšek, slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar (1872–1954). Med letoma 1892 in 
1896 je v Gradcu študiral slavistiko, klasično filologijo, primerjalno jezikoslovje, pedagogiko in arheo-
logijo. Leta 1911 je postal ravnatelj klasične gimnazije v Mariboru, kjer je delo opravljal do upokojitve. 
Bil je član deželnega šolskega sveta. Bil je predsednik in od 1937 častni član mariborskega Aerokluba. 
(Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, A-L (Ljubljana, 2008), str. 43.)

91 Vasilij Mirk, glasbenik (1884–1965). Študiral je filozofijo na Dunaju in v Gradcu. Hkrati je študiral 
glasbo, predvsem kompozicijo. Zaposlen je bil kot profesor na slovenski trgovski šoli v Trstu, po njeni 
ukinitvi je leta 1920 postal bančni uradnik. Od februarja 1928 je živel v Mariboru, kjer je od decembra 
1928 delal kot profesor na trgovski akademiji. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž 
(Ljubljana, 2008), str. 716.)

92 Viktor (Zmago) Ziernfeld, gozdar (1883–1942). Leta 1914 je opravil strokovni izpit iz gozdarstva 
in lovstva. Med letoma 1910 in 1912 je bil zaposlen kot gozdarski tehnik pri sekciji za urejanje hudo-
urnikov v Innsbrucku, do leta 1915 pa še kot gozdarski pripravnik pri Gozdni direkciji v Gorici. Od 
leta 1930 je bil ravnatelj Državne nižje gozdarske šole v Mariboru, ki jo je vodil do 1941, ko so jo 
Nemci ukinili. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 1330.)
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Hutter93, Fran Neralič, Alfonz Giliy, Radivoj Rehar94, Radovan Šepec, Zdravko 
Anderle, Anton Antončič in Ivan Kvas.95

Prvi Mariborski teden je potekal od 6. do 15. avgusta 1932, prireditve pa so 
potekale po vsem mestu. Obisk prve prireditve je bil mnogoštevilen, v mesto 
so se zgrinjali ljudje ne samo iz okolice Maribora in drugih mest, ampak tudi 
iz Zagreba, Beograda, Avstrije in drugod. Vzdušje v mestu je bilo po poročanju 
časnikov "velemestno", vstopnice za različne prireditve so takoj pošle, godbe v 
parku in drugod po mestu pa so privabile velike množice ljudi.96 Mestna občina 
je prireditev seveda podpirala, gostilničarjem in kavarnarjem je za čas trajanja 
prireditve odpisala polovico takse za policijsko uro in koncerte,97 podjetja, ki so 
se udeležila prireditve, so bila oproščena veseličnega davka,98 novoustanovlje-
ni zadrugi Mariborski teden pa je dovolila uporabo prostorov, ki jih je zadruga 
potrebovala za razstave in razne prireditve. Za tujsko-prometno razstavo, za 
lovsko, sokolsko in za razstavo narodnih vezenin, za vrtnarsko razstavo ter za 
pokušnjo vin je Mariborski teden zaprosil za uporabo pritličja in dvorišča ter 
šolskih prostorov na Cankarjevi in Razlagovi ulici, vrtu dijaškega doma, poslo-
pju otroškega vrtca ter območju Prešernove ulice in Razlagove ulice.99

Ustanovni občni zbor zadruge "Mariborski teden, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo" je potekal 8. junija 1933. V imenu pripravljalnega odbora za 
ustanovitev zadruge Mariborski teden je mariborski mestni načelnik dr. Franjo 
Lipold na ustanovni občni zbor pridobil 12 somišljenikov. Od teh jih je k zadru-
gi že na občnem zboru pristopilo 10. Zadružni delež je znašal 500 dinarjev, pla-
čati jih je moral vsak član ob pristopu v zadrugo. 100 

Namen zadruge je bil prirejanje poučnih gospodarskih shodov, razstav, 

93 Josip Hutter, industrialec (1889–1963). Leta 1926 je ustanovil mariborsko tekstilno tovarno Hutter 
& drug, ki je kmalu postala eno najuglednejših, najsodobnejših in najuspešnejših mariborskih teks-
tilnih podjetij. Zelo dobro je skrbel za svoje delavce, za katere je ustanovil tudi poseben pokojninski 
sklad, zgradil delavsko kolonijo na Pobrežju ter sodobni stanovanjski blok v centru mesta. (Jerneja 
Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora (Maribor, 2009), str. 12.)

94 Radivoj Rehar, časnikar, pisatelj (1894–1969). Končal je trgovsko akademijo na Dunaju. Po prvi sve-
tovni vojni je deloval kot novinar v Mariboru. Kasneje je bil urednik Mariborskega Delavca in glavni 
urednik Tabora. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 945.) 

95 "Mariborski teden," Mariborski večernik Jutra, 6. avgust 1932, št. 177, str. 2.
96 "Mariborski prazniki, Prireditve "Mariborskega tedna"", Mariborski večernik Jutra, 16. avgust 1932, št. 

184, str. 2.
97 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1932, IV. redna seja, 1. september 1932, str. 140.
98 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine 

Maribor v letu 1934, IV. redna seja, 11. september 1934, str. 163.
99 "Iz mestnega sveta," Mariborski večernik Jutra, 22. junij 1933, št. 140, str. 2.; PAM, fond Mestna obči-

na Maribor, AŠ 165, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine Maribor v letu 1935, III. 
redna seja, 21. junij 1935, str. 213.

100 PAM, fond Okrožno sodišče Maribor 1898–1941, SI_PAM/0645, AŠ 1029, Zadružni register, Zadr II 
58, Zapisnik ustanovnega občnega zbora Mariborskega tedna z dne 8. junija 1933.
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ogledov, koncertov, kulturnih, športnih in zabavnih prireditev ter organizira-
nje posebnih skladov, s katerimi bi ustanavljala, vzdrževala ter podpirala razne 
socialne in kulturne ustanove v korist svojih članov, za te namene pa prido-
bivala potrebna sredstva, nepremičnine in naprave.101 Načelstvo zadruge so 
sestavljali načelnik, podnačelnik in še 3–5 članov načelstva. Ob ustanovitvi leta 
1933 so to bili: dr. Franjo Lipold, mestni načelnik (načelnik); Rudolf Golouh, 
mestni podnačelnik (podnačelnik); Dragotin Roglič, trgovec; Josip Loos, bla-

101 Prav tam, Pravila Mariborskega tedna R. Z. Z O. Z. v Mariboru.

Pravila "Mariborskega 
tedna" R. Z. Z O. Z. 
v Mariboru, 1933 
(PAM, fond Okrožno 
sodišče Maribor 
1898–1941, SI_
PAM/0645, AŠ 1029, 
Zadružni register, 
Zadr II 58, Službeni 
list Kraljevske ban-
ske uprave Dravske 
banovine, priloga k 
54. kosu IV. letnika z 
dne 5. julij 1933)



1013

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

gajnik; Alfonz Gilly, bančni uradnik; dr. Miroslav Ploj102, senator; in Juro Valjak, 
restavrator. 103 

Po poteku dvoletnega mandata je prišlo leta 1935 do manjših sprememb v 
načelstvu zadruge. Nove volitve načelstva niso prinesle sprememb pri vodstvu 
zadruge (predsednik in podpredsednik sta ostala enaka), novi člani načelstva 
pa so postali: dr. Miroslav Ploj, podpredsednik senata; Dragotin Roglič, indu-
strialec; Josip Loos, ravnatelj turistične organizacije Putnik; Alfonz Gilly, bančni 
uradnik; in Josip Šerec, kavarnar v Mariboru.104

Leta 1936 je prišlo tudi do manjših sprememb pri zadružnih pravilih, ki so 
število članov načelstva s 3–5 članov povišala na 5–10 članov. Kot novi člani 
načelstva so bili na 3. občnem zboru soglasno izvoljeni naslednji novi člani: 
dr. Alojzij Juvan, mestni župan; Ferdo Pinter, predsednik združenja trgovcev; 
Henrik Saboty, industrialec in član mestnega sveta in Franc Reicher, predsednik 
krojaških mojstrov v Mariboru.105 

Prireditev Mariborski teden je izpolnila vsa pričakovanja organizatorjev. 
Dober obisk in odmevnost prireditve sta njene snovalce vzpodbujala, da so pri-
reditev ponovno organizirali vsako leto do leta 1940. Mnenja o prireditvi so bila 
različna, vendar v glavnem pozitivna. O prireditvi je dr. Franjo Lipold povedal: 

Vzlic gospodarskim težkočam, ki so zajele ves svet in ki tudi nam niso prizanesle, 
vzlic denarni krizi, ki duši naše denarne zavode in vse naše gospodarsko življenje, 
smo se odločili, da tudi letos priredimo Mariborski teden. Ko se je pred 2 letoma 
porodila misel prireditve Mariborskega tedna, ki naj pokaže gospodarsko, kultur-
no in nacionalno življenje našega Maribora in njegovega zaledja, je val gospodar-
skih in denarnih težkoč že z vso silo zajel, tudi našo domovino. Misel Mariborske-
ga tedna smo oživotvorili, ker smo optimisti, ker imamo voljo, da si sami pomag-
amo, da vse svoje sile vprežemo v delo, ki edino ustvarja tudi v najtežjih časih 
dobrine. Vodi nas čut odgovornosti, ki zahteva od nas, da smo aktivni. Vemo, da 
tarnanje ne pomaga, vemo, da kritika težkih razmer situacijo le še poslabša. Mari-

102 Miroslav Ploj, politik (1862–1944). Pravo je študiral v Gradcu in na Dunaju, kjer je bil leta 1885 
promoviran. Do leta 1919 je bil visok uradnik avstrijskega finančnega ministrstva in vrhovnega uprav-
nega sodišča. V letih 1901 in 1907 je bil izvoljen v državni zbor. Med letoma 1922 in 1924 je bil veliki 
župan mariborske oblasti; kot izvedenec v delegaciji pri reparacijski komisiji pa ni mogel opravljati 
poslov velikega župana, zato je bil le-teh razrešen in imenovan za pomočnika delegata Jugoslavije v 
komisiji za reparacije in to ostal do likvidacije komisije 1931. V letih od 1932 do 1938 je bil izvoljen 
senator. (Osebnosti, Veliki slovenski bibliografski leksikon, M-Ž (Ljubljana, 2008), str. 859.)

103 PAM, fond Okrožno sodišče Maribor 1898–1941, SI_PAM/0645, AŠ 1029, Zadružni register, Zadr II 
58, Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, priloga k 54. kosu IV. letnika z dne 5. julij 
1933.

104 PAM, fond Okrožno sodišče Maribor 1898–1941, SI_PAM/0645, AŠ 1029, Zadružni register, Zadr II 
58, Zapisnik 2. rednega občnega zbora Mariborskega tedna z dne 27. junij 1935.

105 PAM, fond Okrožno sodišče Maribor 1898–1941, SI_PAM/0645, AŠ 1029, Zadružni register, Zadr II 
58, Zapisnik 3. občnega zbora Mariborskega tedna z dne 29. 05. 1936)
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borski teden je rezultat naše volje, o solidarnosti in našega trdnega prepričanja, 
da je medsebojna, pomoč najboljši lek za težko gospodarsko bolezen, ki nas je 
zadela. Vse, ki so nesebično za napredek in dober razvoj celote, države in naše 
ožje domovine, našega Maribora in njegovega zaledja, vse ki se zavedajo, da je 
sreča in dobrobit celote in poedinca odvisna od neutrudljivega dela vseh, smo 
vabili in vabimo na skupno ustvarjanje gospodarskih, kulturnih in nacionalnih 
dobrin. Mariborski teden je todi letos razgibal naš Maribor in združil na stotine 
pridnih rok optimistov in ljudi, ki verujejo, da bodo z delom najbolje pomagali k 
izboljšanju težkih razmer.106

Prireditev so pozdravili tudi industrialci in trgovci. Josip Hutter, lastnik 
tekstilne tovarne v Mariboru, je prireditev videl kot dobro priložnost za gosti-
tev poslovnih partnerjev, ki ob tej priložnosti pridejo v mesto, predsednik 
združenja trgovcev pa je ugotavljal, da se je promet mariborske trgovine v času 
Mariborskega tedna povečal, zato so prireditev podpirali in se na razstavah tudi 

106 "Slovesna otvoritev mariborskega tedna," Mariborski večernik Jutra, 4. avgust 1934, št. 175, str. 2.

Odbor Mariborskega tedna s predsednikom dr. Lipoldom leta 1936 (Jubilejna revija V. Mariborskega 
tedna od 1. do 9. avgusta 1936 (Maribor, 1936), str. 7)
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predstavili. Nekdanji minister za agrarno reformo, Ivan Vesenjak107, pa je težavo 
Mariborskega tedna videl le v terminu izvedbe in z vidika kmetov, saj le-to v 
avgustu še ne prodajo svojih pridelkov in tako je njihova kupna moč manjša.108 
Kakorkoli, prireditev zagotovo ni razočarala. V letu 1935 so organizatorji našte-
li kar 80.000 obiskovalcev, od tega kar 10.000 tujcev, ki so tudi vizum pridobili 
po nižji ceni.109

* * *

Dr. Franjo Lipold je Mariborsko mestno občino vodil kot mestni načelnik med 
leti 1931 in 1935. Bil je član Jugoslovanske demokratske stranke in predsednik 
njene organizacije za mariborsko oblast. Na občinskih volitvah v Mariboru je bil 
leta 1924 izvoljen na listi Narodnega bloka za občinskega svetnika in mestnega 
podžupana. Na volitvah leta 1927 je bil nosilec liste SDS ter bil januarja 1928 
ponovno izvoljen za podžupana. Po odloku kraljeve banske prave je bil 30. 
novembra 1931 imenovan za mestnega načelnika.

Že kot podžupan je aktivno sodeloval pri velikih mestnih načrtih in delih, 
zlasti pri gradnji hiš delavske kolonije in kopališča na Mariborskem otoku, kot 
župan pa je v duhu kriznega časa posebno pozornost namenjal še mestni soci-
alni politiki, še posebej Pomožni akciji110, ki je pod njegovim vodstvom delova-
la odlično, saj je od ustanovitve naprej vsako leto dosegala večje uspehe. Prav 
tako se je močno zavzemal za mladino, kar se je kazalo v njegovem delu za 
počitniške kolonije, ki so jih otroci gospodarsko oslabelega Maribora še pose-
bej potrebovali.111 

V času njegovega mandata so bile zgrajene stanovanjske hiše v Metelkovi 

107 Ivan Vesenjak, politik in pedagog (1880–1938). Študiral je geografijo in zgodovino med letoma 
1902 in 1905 na Dunaju in med 1905 in 1906 v Gradcu, kjer je študij dokončal. Med letoma 1908 
in 1919 je bil zaposlen na državnem Učiteljišču v Ljubljani, med 1919 in 1923 v Mariboru, od 1923 
do začetka šestojanuarske diktature je bil državni poslanec za ptujski okraj (vmes leta 1924 v vladi 
Ljubomirja Davidoviča minister za agrarno reformo), nato član vrhovnega zakonodajnega sveta do 
leta 1931, ko je bil upokojen. Od leta 1936 je bil župan občine Košaki pri Mariboru. (Slovenski biograf-
ski leksikon, 13. zv. Trubar–Vodaine (Ljubljana, 1982), str. 112.)

108 "Pomen mariborskega tedna. Pomembne izjave gospodarskih predstavnikov," Slovenec, 5. avgust 
1934, št. 176, str. 2.

109 Franjo Baš, "Mariborska kronika (od 1. 5. – 1. 10. 1935)," v: Kronika slovenskih mest (Ljubljana, 1935), 
št. 4, str. 258.

110 Pomožna akcija za siromašne sloje mesta Maribora se je začela leta 1929 kot poziv mestnega župana, 
dr. Alojzija Juvana, meščanom mesta s prošnjo za pomoč socialno najšibkejšim v mestu. Ustanovila jo 
je mariborska mestna občina za obdobje izrednih gospodarskih razmer, njen namen pa je bil podpira-
ti siromašne meščane mesta Maribor, ki so živeli v pomanjkanju. (PAM, fond Mestna občina Maribor, 
AŠ 164, Zapisniki sej mestnega občinskega sveta Mestne občine Maribor v letu 1932, V. redna seja, 10. 
november 1932, str. 196.)

111 "Dr. Franjo Lipold petdesetletnik", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, str. 4.
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ulici, razširjena je bila oskrbnišnica, po smrti kralja Aleksandra I. je podal inicia-
tivo za izgradnjo novega mladinskega doma v Magdalenskem okraju, s katerim 
bi pridobili tudi nujno potrebne prostore za II. deško meščansko in II. dekliško 
osnovno šolo.112

Že v začetku svojega mandata je izvedel reorganizacijo mestne upra-
ve. Mestno gospodarsko poslovanje je ločil od upravnega poslovanja občine. 
Avtonomna mestna podjetja so se tako izločila iz mestne uprave in združila v 
samostojno podjetje z nazivom Mariborska mestna podjetja, ki so tako začela 
delovati samostojno.113 

V njegovem času je občina kljub krizi uspela izpeljati akcijo za odkup Mari-
borskega gradu, ki ga je kasneje prepustila mestnemu muzeju. Dr. Franjo Lipold 
je bil gonilna sila Mariborskega tedna114, predsednik Olepševalnega društva za 
Maribor115 ter predsednik Okrajnega cestnega odbora, kjer si je prizadeval za 
ureditev cestnih povezav s Pohorjem.116 Pod njegovim vodstvom je Olepševal-
no društvo za Maribor uredilo vrtnarijo in ustanovilo drevesnico, intenzivno pa 
si je prizadeval tudi za izgradnjo kopališča na Mariborskem otoku. Še posebej 
se je zavzemal za razvoj turizma v mestu, pri čemer je veliko vlogo imela prav 
prireditev Mariborski teden, ki je bila prvič organizirana leta 1932.117 

* * *

Ob 50. rojstnem dnevu dr. Franja Lipolda so mu sodelavci, mestni uslužbenci, 
uradniki in delavci priredili podoknico, čeprav si ni želel velikega praznovanja. 
Podoknica je pritegnila pozornost drugih meščanov in po poročanju Jutra se 
je na Glavnem trgu zbralo čez 2000 ljudi, ki so se pridružili sprevodu gorečih 
bakel gasilcev z godbo magistratnih uslužbencev na čelu po Gosposki in Slo-
venski ulici preko Trga svobode pred načelnikovo stanovanje v Ciril-Metodovi 

112 Prav tam. 
113 Prav tam.
114 Prireditev Mariborski teden je imela veliko vlogo pri razvoju turizma. Prvič so jo organizirali leta 

1932. Prvi Mariborski teden je potekal v organizaciji Tujsko-prometne zveze in pod pokroviteljstvom 
mestne občine Maribor. Prireditev je do začetka druge svetovne vojne vsakoletno organizirala sku-
pina ljudi, ki so se leta 1933 združili v zadrugo imenovano Mariborski teden, katere namen je bila 
organizacija prireditev in propagiranje gospodarstva. (Lešnik, Gostenčnik, Prireditev Mariborski teden 
v Mariboru, str. 5)).

115 Olepševalno društvo za Maribor je bilo ustanovljeno leta 1869. Večino svoje dejavnosti je posvetilo 
urejanju in širjenju mestnega parka, ki je tako postal ena od poglavitnih mestnih turističnih znameni-
tosti. (Nina Hriberšek Vuk, "Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba v zadnjih 
desetletjih pred prvo svetovno vojno", Časopis za zgodovino in narodopisje (Maribor, 2010), št. 2-3, 
str. 71.)

116 "Dr. Franjo Lipold petdesetletnik", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, str. 4.
117 Vodnik po Mariboru (Ljubljana, 1932), str. 98.
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ulici. Sprevoda so se udeležili pevski zbori, magistralni uslužbenci, načelnikovi 
prijatelji, številni delavci mestne občine ter železničarska godba in gasilci s pla-
menicami.118

Po koncu županskega mandata je dr. Lipold še naprej načeloval zadrugi 
Mariborski teden in bil vpet v organizacijo vsakoletnih prireditev. Predsedoval 
je tudi Olepševalnemu društvu za Maribor, kjer so ga, ob ponovni izvolitvi za 
predsednika leta 1939, imenovali za častnega člana društva.119

Med drugo svetovno vojno je bil skupaj z ženo najprej dva meseca zaprt v 
meljski vojašnici v Mariboru, kjer je tudi zbolel. Po dveh mesecih sta bila izselje-
na v Srbijo, kjer sta živela štiri leta.120 Po vojni se je vrnil v Maribor, kjer je nekaj 
časa še imel odvetniško prakso, do leta 1951 pa je delal kot pravni referent na 
občini Košaki.121 Umrl je 24. junija 1970 v Mariboru.122

Nina Gostenčnik

DR. FRANJO LIPOLD, THE MAYOR OF MARIBOR CITY MUNICIPALITY 
BETWEEN THE YEARS 1931 AND 1935

SUMMARY

Franjo Lipold led the Maribor city municipality as mayor between the years 
1931 and 1935. He was a member of the Yugoslav Democratic Party and the 
presidents of its Maribor county organization, At the municipal elections in 
1924 he was elected as a city council and deputy mayor. In 1931 he was named 
mayor by the King’s Ban Administration.

118 "Mestni uslužbenci in meščanstvo svojemu županu", Mariborski večernik Jutra, 23. marec 1935, št. 68, 
str. 2.

119 "Uspešno delo za olepšavo mesta", Mariborski večernik Jutra, 30. november 1939, št. 275, str. 5. 
120 PAM, fond Okrajna komisija za vojno škodo Maribor 1945–1946, SI_PAM/0446, AŠ 18, Lipold Franjo 

in Ivanka, Ciril Metodova 18, Maribor: prijava vojne škode pri Okrajni komisiji za vojno škodo Maribor, 
1945-1946.

121 "Dr. Franjo Lipold, 80-letnik", Večer, 24. marec 1965, št. 68, str. 4.
122 "Osmrtnica Franjo Lipold", Večer, 8. julij 1970, št. 156, str. 9.
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During his term many projects were carried out in the city: the building of 
new houses in Metelkova ulica, the city’s carehouse was renewed and initia-
tive was taken to build a new youth home with the possibility to also solve the 
problem of two schools, which did not have enough classrooms. 

At the beginning of his term, he started with the reorganization of the city 
administration. The city economy had to be separated from the city admin-
istration. Autonomous city companies were therefore excluded from the city 
administration and formed in a newly established company.

Despite the world economy crises, which hit Maribor in this time, the city 
managed to buy the city castle from a merchant and decided give its premises 
to the city museum and prevent its further dilapidation. 

Franjo Lipold was especially interested in tourism and promoting the city 
and was also one of the initiators and a driving force of the Mariborski teden 
event. It started in 1932 with the main purpose to promote tourism and econ-
omy and was widely known in the whole kingdom. 
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UDC 929Reiser O.:352.075.51(497.4Maribor)"1850/1861"
 94(497.4Maribor)"185/186"
Author: BELE Martin
Ph.D., Assistant Professor
Co-author: RAVNIKAR Tone
Ph.D., Assistant Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: OTMAR REISER, MAYOR OF MARIBOR 1850–1861 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 741–760, 79 notes, 3 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Schwarzwald, Otmar Reiser, mayor, Maribor, Military Academy, Lavantine diocese, Realschule, Bach 
absolutism

Abstract: This piece is concerned with the life and work of the mayor of Maribor and landowner Otmar Reiser, 
who was mayor of the modern-day capital of Slovenian Styria between the years 1850 and 1861. He was also 
the uncle of another mayor of Maribor, namely Matthäus Reiser. The piece is based on analysed archival and 
newspaper material and the already existing Slovenian and Austrian literature. Originally Reiser hailed form 
modern day south east Germany, he was educated as a lawyer and his career took off as successfully as it did 
largely thanks to his family connections. While governing Maribor, the city acquired a Realschule, Military 
Academy, and a new hospital building in the Magdalena suburbs. When Anton M. Slomšek was considering a 
new seat for the Lavantine diocese, Reiser helped ensure that he chose Maribor. 

UDC 929Tappeiner A.:352.075.51(497.4Maribor)"1861/1867"
 94(497.4Maribor)"186"
Author: HOZJAN Andrej
Ph.D., Assistant Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title:   THE LESSER-KNOWN AND THE UNKNOWN OF THE FAMILY, PRIVATE LIFE AND CAREER 
           OF MARIBOR MAYOR ANDREAS TAPPEINER 
Subtitle: Commemorating the 150th anniversary of his death (1868 ̶ 2018)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 761–800, 76 notes, 6 pictures, 6 tables 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Andreas Tappeiner, History of Maribor, Mayors of Maribor, Toppeiner/Tappeiner familly

Abstract: Andreas Tappeiner (1810–1868) was without a doubt one of the most successful mayors in the 19th 
century. Born as a citizen of Maribor, he was also one of the most dynamic of citizens – locals of his time. He 
was mayor between 1861-1867, and before that he was also mayor in Lovrenc na Pohorju (1850–1853). He 
enhanced his mayoral career by holding the simultaneous position of representative of the city in the provin-
cial assembly of Styria and for a short time also with the position as head of district representation in Maribor. 
Because of a long running mysterious disease he resigned from all posts just two months before he died. If his 
public life reads almost as a perfect story of career success, much less is known of his family (father, mother, 
brothers and sisters) and his private life. The centre of this piece is the exploration of lesser known images of 
the private life of the Tappeiner family in Celje and Maribor, with focus on Andreas and his father Johann. In 
this exploration the author attempts to remain impartial and realistic. Also published in this piece for the first 
time are photographs from his private archival unit held by the Maribor Regional Museum.
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UDC 929Bancalari J. D.:352.075.51(497.4Maribor)"1868/1870"
 94(497.4Maribor)"186"
Author: OMAN Žiga
M.A., Assistant, Young Researcher
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: JOSEF DOMINIK BANCALARI: PHARMACIST AT THE HEAD OF MARIBOR

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 801–818, 101 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Josef Dominik Bancalari, Bancalari family, Mayor, Pharmacist, Maribor, 19th century.

Abstract: The paper presents the origin, life and career of pharmacist and municipal politician Josef Domi-
nique Bancalari (1824–1871) from Maribor, with emphasis on his mayoral term (1868–1870). The owner 
of the former Zum Mohrren pharmacy on Main Square was elected mayor of Maribor after the resignation of 
Andreas Tappeiner. Due to poor health, he, too, would soon resign.

UDC 929Reiser M.:352.075.51(497.4Maribor)"1870/1882"
 94(497.4Maribor)"187/188"
Author: MAVER Aleš
Ph.D., Assistant Professor
Co-author: RAVNIKAR Tone
Ph.D., Assistant Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: "EIN ECHTER DEUTSCHER BIEDERMANN": MATTHÄUS REISER AS MAYOR OF MARIBOR 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 819–836, 75 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: mayor of Maribor, Matthäus Reiser, Austrian liberalism, local politics, Wilhelm Tegetthoff

Abstract: Matthäus Reiser was second member of his family to lead the city of Maribor. Born in the grand du-
chy of Baden in Southern Germany in 1830, he was brought to Lower Styria by his uncle Othmar Reiser, who 
served as mayor of Maribor as well, already as a boy. The younger Reiser married Ida Puchelt, a Protestant of 
Saxon origins, twenty-one years his junior. Serving at the city council ever since 1861, he was elected mayor at 
the relatively young age of 40, remaining in this position for next twelve years. His tenure can be described as 
a small Maribor counterpiece to the "Gründerzeit" in Vienna. Immediately after the death of the famous son of 
Maribor, Wilhelm Tegetthoff, an initiative to erect a monument in his honour was started. On the other hand, 
Reiser opposed the activities of Maribor Slovenes to erect a monument to Anton Martin Slomšek, bishop of 
Lavant. Reiser died in 1895. 
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UDC 929Duchatsch F.:352.075.51(497.4Maribor)"1883/1885"
94(497.4Maribor)"188"

Author: ZAJŠEK Boštjan
M.A. in History, senior archivist
Regional Archives Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: FERDINAND DUCHATSCH – SLOVENIAN GERMAN OR GERMAN SLOVENIAN

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 837–872, 167 notes, 6 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Maribor, 19. Century, Mayor, Ferdinand Dachatsch

Abstract: This piece presents the political life and work of Mayor Ferdinand Dachatsch, doctor of law and po-
litician. The main sources for the piece are taken from contemporary German and Slovenian newspapers and 
records from the meetings of the Maribor municipal council. The author especially emphasises Dachatsch’s 
duality in the sense of national allegiance. Even his contemporaries noted that he was Slovenian by origin, 
but considered himself German, although he would occasionally, especially at prelection rallies, emphasise 
his Slovenian origin. Duchatsch was a municipal councillor in Maribor for many years; he was also elected to 
the provincial assembly and state parliament. Alongside political activity, his social activity is also presented 
in the piece.

UDC 929Nagy A.:352.075.51(497.4Maribor)"1886/1902"
94(497.4Maribor)"188/189"

Author: SKITEK Vinko
Ph.D. in History
Vrhe 28a, SI – 2380 Slovenj Gradec, Slovenia

Title:  ALEKSANDER NAGY – MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF MARIBOR AT THE TURN 
          OF THE 20TH CENTURY

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 873–900, 103 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Maribor, Aleksander Nagy, Mayors of Maribor, 19th century, Architecture, Urbanism, Municipal co-
uncil

Abstract: The author deals with the engineer Aleksander Nagy, who served as mayor of Maribor from 1886 to 
1902. After completing the Volksschule in Maribor, Nagy continued with his studies at the Technische Ho-
chschule in Graz and in Vienna. In his contribution, the author reveals how Nagy’s knowledge within the 
profession of Construction proved to be of immense help to him later in his life, when he became first a city 
councillor and then mayor. At the same time, the author emphasizes in the article the facts that helped the 
City of Maribor under Nagy’s governance acquire several new school buildings, a new hospital building, several 
military facilities, slaughter houses and, last but not least, a new water supply system. Based on the writings of 
Nagy’s contemporaries, with these acquisitions Maribor turned into a true modern city.
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UDC 929Schmiderer J.:352.075.51(497.4Maribor)"1902/1919"
94(497.4Maribor)"190/191"

Author: JENUŠ Gregor
Ph.D., Research Associate, archivist
The Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title:  "Dear God, how to protect, something that doesn't exist; in all places and corners 
           of Maribor the Slovenian character is forcing itself in to the day light!"
           JOHANN SCHMIDERER – THE LAST MAYOR OF MARIBOR IN THE AUSTRIAN ERA 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 901–928, 101 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Johann Schmiderer, Maribor, National colours, Germans, Slovenians, May Declaration, Rudolf Ma-
ister, evacuation period

Abstract: The author focuses on the mayoral term of Johann Schmiderer, the last mayor of Maribor of the Au-
strian period. Schmiderer ascended to the top of the Maribor municipal council in 1902 and then governed 
it through one of the most crucial periods of its history. His term as mayor was marked by rapid economic 
development, electrification, as well as national struggle between the Slovenian and German population. The 
most significant mark was left by the Great War and the Declaration movement that "gave birth" to the new 
Yugoslav state. Schmiderer managed Maribor until January 1919, when he was forced not only to abandon the 
mayor's office, but to hand over Maribor to the new Slovenian government.

UDK 929Pfeifer V.:352.075.51(497.4Maribor)"1919/1920"
94(497.4Maribor)"1919/1920

Autor: ANTOLIČIČ Gregor
Dipl.-Hist. Univ., Asistent
ZRC SAZU, Institut für Geschichte Milko Kos
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slowenien

Titel:  DR. VILKO PFEIFER – DER ERSTE SLOWENE AND DER SPITZE DER STADTGEMEINDE 
           MARIBOR NACH DEM UMSTURZ (1919–1920)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, s. 929–948, 26 Fußnoten, 3 Bilder

Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch) 

Schlüsselwörter: Vilko Pfeifer (1885–1965), Maribor, Stadtgemeinde, Umsturz, Slowenisirung, Aufstände 

Kurzfassung: Dr. Vilko Pfeifer übernahm am 2. Januar 1919 die Stadtgemeinde Maribor die so zum Ersten Mal 
in Slowenische Hände ging. In den nächsten 14 Monaten versuchte Pfeifer den Spagat zwischen der Slowe-
nischen und Deutschen Bevölkerung in der Stadt zu finden. Auf der anderen Seite wollte Pfeifer Maribor das 
Alten Deutsche Erscheinungsbild nehmen und ein neues Slowenisches Aussehen geben. Unter Anbetracht der 
vielen Probleme die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Habsburgermonarchie auftra-
ten hat Pfeifer in seiner kurzen Laufbahn als Regirungs Kommissar den Grundstein für die Slowenisirung der 
Stadt gelegt. Der Autor des Artikels versucht auf Grundlage von neuen Quellen die Persönlichen Ansichten von 
Vilko Pfeifer auf seine Arbeit als Regirungs Kommissar in Maribor zu erläutern.  
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Author: POTOČNIK Dragan
Ph.D., Associated Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: GOVERNMENT COMMISSIONER IVAN POLJANEC (1921)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 949–960, 33 notes, 1 pictures, 1 diagram 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Ivan Poljanec, Government commissioner, Culture in Maribor, Population census, Economy in Ma-
ribor.

Abstract: Commissioner Ivan Poljanec preformed his function from January 1921 till the formal appointment 
of Viktor Grčar as mayor of the city in July 1921. With his appointment ended the period of commissioner-
-lead municipal politics. It also ended the three-year period that represented one of the most difficult times in 
the history of Maribor. It was a period of acclimatisation to the new political and social conditions. Maribor, 
in this new reality, in the new state the kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, had to face economic trou-
bles. The city industry had to restructure. The new commissar paid special attention to cities supply of energy, 
the development of trade and craft. This was also a time when the city had to deal with a loss of identity. The 
German citizens started leaving after they lost Maribor. The population census in 1921 confirmed that most 
inhabitants were Slovenians, but it was clear that the citizens of Maribor (of Slovenian origin) lacked tradition 
that had to be crated later. They continued with the process of turning Maribor into a Slovenian city. At the
same time the city authorities dedicated a lot attention to culture. They financially helped the National theatre, 
city cinemas, libraries, musical societies, and many others. 

UDC 929Grčar V.:352.075.51(497.4Maribor)"1921/1924"
94(497.4Maribor)"192"

Author: POTOČNIK Dragan
Ph.D., Associated Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: VIKTOR GRČAR – THE MAYOR OF MARIBOR (1921–1924)

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 961–988, 77 notes, 3 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Viktor Grčar, Slovenian mayors, Mayoral elections, Maribor 1921–1924, Ivan Poljanec

Abstract: On July 25, 1921, Viktor Grčar officially swore in as the "first Slovenian" Mayor of Maribor, and with 
him began a new period – the period of municipal elections and various mayors who marked the interwar 
period in the city. During this period, the city faced many economic, social, cultural, and national-political pro-
blems. All this affected the economy of the city, the communal development and, of course, the cultural deve-
lopment. The "Slovenification" of the city continued. The city was facing social problems and a lack of housing. 
The limited city budget, the currency swap, and the inflation severely affected the realization of major projects. 
Thus, due to the poor financial situation in the municipality, the Mayor could only undertake the most urgent 
investments. The city was in the process of renovation. It acquired new sidewalks, roads, and sewers. The elec-
trification of the city had intensified. During his governance, from 1921 to 1924, the municipality also laid the 
foundation for Slovenian culture in the city within the framework of financial capacity.
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Title:  DR. FRANJO LIPOLD, THE MAYOR OF MARIBOR CITY MUNICIPALITY 
          BETWEEN THE YEARS 1931 AND 1935

Studia Historica Slovenica 
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 17 (2017), No. 3, pp. 989–1018, 122 notes, 9 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Franjo Lipold, mayor, Maribor, Mariborski teden, Maribor city economy, 1930s

Abstract: The author discusses the period when the Maribor city municipality was led by mayor Franjo Lipold. 
The period from 1931 to 1935 is a time of great changes in the city administration. The articles brings a short 
biography of the city mayor and discusses some of the most important project carries out in his time (reorga-
nization of the city administration, formulation of city economy in a separate administrative unit, purchase of 
the Maribor castle and the Mariborski teden event in Maribor).
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic),
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi.
Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).
Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).
Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to.
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 
Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš,
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik:
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27.
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).
Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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