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SOCIALNO GEOGRAFSKA TRANSFORMACIJA NEKATERIH 
MESTNIH ČETRTI LJUBLJANE IN MARIBORA 

Nekaj problemov v zvezi z razvojem mestnih četrti 

Mesto je strnjeno naseljena aglomeracija prebivalstva, ki se pre-
življa z delom v neagrarnih gospodarskih in negospodarskih panogah. 
Z razvojem mesta se njegova funkcija spreminja, oziroma pridobiva 
nove funkcije, s čemer se spreminja tudi njegova struktura in fiziogno-
mija. Obratno pa so prav mestne funkcije oni faktor, od katerih je 
odvisno življenje mestnega prebivalstva, struktura in fiziognomija 
mesta ter njegov razvoj.1 Mesto se širi, vključuje vedno nova pred-
mestja, jih oblikuje in ustvarja s tein svojo novo fiziognomijo. Z ve-
čanjem obsega se heterogenost mesta veča, oblikujejo se posamezne 
mestne četrti in deli četrti, diferencirane predvsem po svojih funkci-
jah in strukturi. Nove mestne četrti in predmestja nastajajo v indu-
strijskih področjih, ob cestah, železnicah, v zadnjih letih pa tudi 
v odvisnosti od razpoložljivega zemljišča za zazidavo. Pri tem je os-
nova vsem fiziognomskim oblikam človek,2 torej struktura prebival-
stva, ki se veže na posamezna področja in posredno ali neposredno 
oblikuje posamezne mestne dele. Poleg tega tudi vse večja mobilnost 
prebivalstva, ki je odvisna od njegove strukture, usmerja fiziognomijo 
in funkcijo posameznih mestnih četrti ter istočasno oblikuje mobilne 
in stabilne mestne četrti. 

Čeprav je razdelitev mest na posamezne četrti navidezno evidentna 
stvar, je dejanska prostorna omejitev trenutno funkcijsko homogenih 
četrti težja, zlasti še zato, ker je potrebno vzeti pri tem v obzir vse 
tri elemente — strukturo, funkcijo in fiziognomijo. Še posebno je raz-
členitev na četrti težko izvedljiva pri slovenskih mestih. Razen Ljub-
ljane, Maribora, Celja in morda še katerega so vsa mesta majhna, 
posamezni deli so funkcijsko še dokaj heterogeni, tako da jih po prej 
nakazanih pokazateljih težko razmejimo na četrti. 

Veliko pozornosti v svetu je posvečene delnemu ali kompleksne-
mu proučevanju osrednjega mestneja jedra — cityja in posameznih 
sub-cityjeo ali subcentrov. Pri nas lahko o cityju govorimo samo pri 
redkih mestih, v glavnem se lahko omejimo le na določevanje stopnje 
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razvoja in pomena posameznih trgovskih delov mesta, predvsem trgov-
skih ulic. Samo pri Ljubljani, Mariboru in Celju bi lahko za silo že 
govorili o cityju, kar bi nam potrdilo število poslovnih prostorov, trgo-
vin, dnevna in nočna gostota prebivalstva itd. Še težje bi govorili o 
subcentrih, ki so se zaradi premajhne oddaljenosti od cityja izobli-
kovali v skromnem obsegu. Poleg upTavne funkcije so takšni subcentri 
obdržali samo trgovino s predmeti dnevne potrošnje. 

Na tem mestu nas predvsem zanima videz in struktura današnjih 
četrti kot plod dolgotrajnega razvoja. Mobilnost prebivalstva je 
v vseh naših mestih velika in povzroča spremembe mestnih četrti. 
Proces spreminjanja mestnih četrti je postopen, zato najdemo v vsaki 
četrti ohranjene številne relikte prejšnje funkcije,1 pa tudi strukture 
in fizioguomije. Potrebno je poudariti, da so ti relikti še vedno močno 
prisotni, da usmerjajo razvoj socialne strukture posameznih mestnih 
četrti in s tem tudi njihov izgled in funkcijo. Y nekaterih mestih je 
staro mestno jedro center mobilnosti v mestu, kamor je največje pri-
seljevanje, relativno veliko odseljevanje in močne notranje selitve.2 

Podobno je v naših mestih (Gornji trg in Zabjak v Ljubljani, Lent 
v Mariboru itd.). Številna pa so pri nas priseljevanja zlasti v pred-
mestja ter selitve znotraj mesta samega, kar je v največji meri od-
visno od spremembe socialnega položaja prebivalstva. Prav to »eko-
nomsko« preseljevanje prebivalstva znotraj mesta samega in priselje-
vanje od zunaj ohranja posamezne mestne četrti homogene. Zunanja 
podoba se sicer spreminja, struktura pa ostane ista. Nove individualne 
delavske hiše se močno razITkujejo od predvojno zgrajenih delavskih 
hiš, vendar so tudi te nove hiše med seboj različne glede na ekonomski 
položaj lastnika in odražajo v celoti socialno strukturo prebivalstva. 

Funkcija in pomembnost mestne četrti je odvisna od njenega 
geografskega položaja v okviru mesta.3 Morfološke, klimatske in hidro-
grafske prilike so bile iü so še eden važnih činiteljev ne samo pri 
lokaciji industrije in obrti, prometnih zvez ter drugih gospodarskih 
dejavnostih, temveč tudi pri naseljevanju prebivalstva določene struk-r 
ture. Ze sama fiziognomija hiš nam kaže razliko med zazidavo na 
izredno majhne razdalje — tako v Ljubljani ob Opekarski cesti in 
zlasti dalje proti vzhodu med Malim Grabnom in Ljubljanico. V Za-
grebu se ob železnici v smeri proti Beogradu lice novih hiš spreminja 
že na razdalji nekaj deset metrov v odvisnosti od vzpetosti nad mokrot-
nim zemljiščem in bližine ceste itd. Tako nastaja bolj ali manj homogena 
fiziognomija mestnih četrti ali njihovih posameznih delov. Tesno pove-
zana s tem je seveda cena zemljišča, ki je v prvi fazi sicer odvisna od 
prirodnih pogojev, kasneje pa odločajo o njej številni dejavniki, ki 
spremljajo intenzivno zazidavo povsod po svetu. Danes je cena zem-
ljišča marsikje razlog za socialno diferenciacijo. Tako se nove stavbe 
v eni četrti razlikujejo od novih stavb v drugi, čeprav so vse na pri-
mer vitskega tipa in čeprav je celo način izrabe zemljišč okrog teh 
hiš vsak dan bolj enoten. 

Temelj itejše poznavanje dejavnikov, ki usmerjajo razvoj mestnih 
četrti, je nujno pri njihovem proučevanju. Vendar za to ni dovolj 
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samo prikaz fiziognomije hiš in izrabe pripadajočega zemljišča, tem-
več je nujno tudi poznavanje strukture prebivalstva. Človek je tisti, 
ki zemljo izkorišča in hišo gradi. Zato nam lahko samo poznavanje 
strukture prebivalstva dà odgovor na vprašanje, kako se bo neka 
četrt razvijala naprej, kje bo potrebna cesta, kje trgovine in končno 
кте subcenter te četrti (seveda brez radikalnih družbenih posegov). 
Ob prvotni zazidavi posameznih četrti so imeli prirodni pogoji po-
sredno ali neposredno važno besedo. Pri današnjem spreminianju po-
dobe mestnih četrti pa odloča predvsem človek — njegov ekonomski 
potencial. 

Prikazu rezultatov proučevanja mest, mestnih četrti in še manjših 
delov mest, je odmerjeno veliko literature. Skoraj vsem razpravam 
je osnova prikaz funkcij mestnih četrti, predvsem v odnosu do mesta 
kot celote in eityja (Neiwolt,4 Scott5), dalie centralnih funkcij posa-
meznih mest (Murphy in Vance6). Več raziskav s tem ciljem je znanih 
samo za trgovske četrti in posamezne trgovske ulice. Prav podrobno 
so se v to delo spustili E. Lichtenberger na primeru Dunaja,* Fischer 
za Stuttgart,5 in Neiwolt prav tako za Dunaj.4 Korak naprej so nare-
dili Američani. Ti so prikazu funkcije hiš dodali socialni element. 
Tako ie Harm T. de BI i j razdelil mesto po funkci ji na posamezne zone 
in to kartografsko prikazal, istočasno pa je stanovanjske četrti raz-
delil na razrede po njihovi vrednosti.8 Podobno, vendar podrobneje 
in z genetskega vidika osvetljeno podobo Durbina je podal Joseph 
P. Haughton.9 Za mestece Outokumpn na Finskem z okrog 5ÖÖ0 pre-
bivalci je podobno študijo objavil Mauri Palomäki.10 Prav zanimiv 
je prikaz nadstropnosti, funkcije hiš in izrabe zemljišča za Lagos 
(Nigeriia). ki ga je pripravil Akin L. Mabosjunje. Nazoren prikaz več 
kakor dveh elementov za večje področje zahteva barvno karto. 

Podrobnejše raziskave mestnih četrti so otežkočene v toliko, ker 
zanje ni zbranih ustreznih statističnih podaktov. Njihovo zbiranje je 
obsežno delo in zahteva veliko ljudi. Zato ni slučaj, da so se prouče-
valci omejili samo na raziskavo hiš in pripadajočega zemljišča. Za 
manjše mesto je izdelal karto funkcionalne strukture hiš Gormsen,11 

medtem ko je Otremba12 podal poročilo o gospodarsko geografskem 
kartiranju Hamburga in majhen izsek iz barvne karte tega dela. Ob-
sežno delo so opravili na Dunaju. V okviru Geografskega instituta 
Filozofske fakultete so zbrali in obdelali podatke za starost, strukturo 
in fiziognomijo hiš vsega Dunaja. Rezultat tega dela je leta 1956 izdana 
obsežna knjiga izpod peresa H. Bobeka in E. Lichtenbergerjeve. 
Kartografski prikaz tega dela je Bobek izdal že leta 1963 v Atlasu 
Avstrije.14 

Manj poskusov beležimo pri raziskavah prebivalstva za mesta ali 
dele mesta. Eden redkih, ki je vključil v svojo razpravo podrobno 
strukturo prebivalstva je bil Ganser,2 vendar zaradi obsežnosti obrav-
navanega področja samo za nekatere dele Münchena. Takšno delo 
je povezano z anketiranjem določenih delov mestnih četrti, kar nam 
lahko da trenutno dokaj popolno socialno geografsko podobo mestne 
četrti. 
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Metode socialno geografske raziskave mesta 
{ 

Že smo poudarili, da je bil cilj socialno geografske raziskave v 
mestu spoznati stavbe, populacijsko strukturo in izrabo zemljišča. 
Podrobno poznavanje teh treh elementov nam ogomoča primerjavo 
njihove medsebojne vzročnosti, medsebojno primerjavo njihove gene-
ze, ob čemer se nam izluščijo procesi, ki oblikujejo podobo posameznih 
mestnih četrti. S takšno analizo pa nam je tudi omogočeno spoznati 
tendence nadaljnjega razvoja, razen v primerih radikalnih posegov 
družbe (gradnja modernih stanovanjskih sosesk). 

A. P r e b i v a l s t v o je tisti osnovni element, ki ustvarja podobo 
posameznih mestnih četrti in mesta v celoti. Pri naših proučevanjih 
smo raziskali strukturo prebivalstva in njegovo mobilnost ter smeri 
te mobilnosti. Kakršna koli osnovna statistika o tem bi bila dobro-
došla, za tako majhne dele mesta, kakršne smo raziskali, pa smo se 
lahko oprli pretežno le na rezultate ankete. 

Naše pozornosti je bila deležna starostna struktura prebivalstva, 
poklicna struktura prebivalstva, število prebivalcev po hišah in dru-
žinah, poreklo prebivalstva in mesto zaposlitve aktivnega prebi-
valstva. { 

Z navedenimi podatki smo dobili razen določenih procesov po-
pulacijskega razvoja posameznih delov mestnih četrti tudi funkcijo 
in odnošaj obravnavanih kompleksov v okviru četrti in v okviru ce-
lotnega mesta. 

Podatke o prebivalstvu smo analizirali po posameznikih, po druži-
nah in skupaj po hišah, kar omogoča realnejšo analizo in primerjavo 
med posameznimi deli četrti ter primerjavo z drugimi četrtmi v mestu. 

B. S t a v b e smo analizirali z več vidikov, vendar vseh še kljub 
temu nismo uporabili. Izbrali smo tiste elemente, ki so geografom 
potrebni, da lahko izluščimo proces razvoja četrti. 

Naše delo je obsegalo kartiranje dejanskega stanja zazidave, sta-
rosti zgradb, nadstropnosti, fiziognomije in funkcije. Medtem ko so 
prvi trije elementi evidentna stvar, smo se pri ugotavljanju fiziogno-
mije in funkcije morali poslužiti določene klasifikacije. Ta je za fizio-
gnomijo podobna oni, katero je v svoji študiji prikazal VrišerJ15 

Po fiziognomiji razlikujemo naslednje tipe: kmečke hiše, pol-
kmečke hiše, delavske hiše, vile (starega in novega tipa), dvojčke, 
vrstne hiše, večstanovanjske hiše (starejše) in stanovanjske bloke. 
Navedene tipe stavb bi bilo seveda mogoče še nadalje klasificirati, 
kar pa za te vrste raziskav ni vedno potrebno. 

Nekoliko manj preprosto je določevanje funkcije posameznih hiš. 
V nekaterih primerih služi vsa hiša eni funkciji (stanovanjska, uprava, 
tovarna, skladišča, bolnišnica, kulturne ustanove itd.). У večini pri-
merov pa imamo opravka z več dejavnostmi v isti hiši. Večstanovanj-
ske hiše in bloki imajo v pritličju razne lokale terciarne in kvartarne 
dejavnosti. Zanje je potrebno prikazati prostorninski obseg. 
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C. Struktura prebivalstva Ima svoj odraz tudi v i z r a b i z e m -
l j i š č a in to tistega zemljišča, ki neposredno pripada posameznim 
hišam. Ugotavljali smo kulturne kategorije ter intenzivnost njihovega 
izkoriščanja. 

Izkoriščanje zemljišča smo klasificirali: 
a) njiva, 
b) vrt — intenzivno obdelan, 

ekstenzivno obdelan, 
c) travne površine — travnik, navadna travna površina, angleška 

trava, 
d) sadovnjak — star sadovnjak (visokoraslo drevje) 

— mlad sadovnjak (nizkoraslo drevje). Sadovnjake 
smo še naprej delili v opuščene in oskrbovane. 
e) Ceste, parke, dvorišča, parkirni prostori, nerodovitno zemljišče itd. 

Navedena klasifikacija omogoča ugotoviti in prikazati funkcijp 
zemliišča posameznih hiš. Intenzivnost izrabe zemljišča je v tesni zvezi 
s prebivalstvom — in to ne samo z njegovo poklicno strukturo, temveS 
tudi s starostno strukturo in poreklom. Zato nam lahko do neke meré 
že prikaz izrabe zemljišča poda socialno geografsko podobo nekè 
mestne četrti. 

Prikazali bomo štiri dele mestnih četrti Ljubljane in Maribora. 
V Ljubi iani sta to stanovanjski predel ob Opekarski cesti na Viču 
(v nadaljevanju Onekarska četrt) in predel ob Njegoševi ulici v Mostami 
(v nadaljevanju Moščanska četrt). V Mariboru pa sta to predela ob 
Nasipni ulici na Pobrežju (v nadaljevanju Nasipna četrt) in predel ob 
Kamniški cesti pod Kalvarijo (v nadaljevanju Kamniška četrt).* 

Za imenovane sonde smo se odločili v želji raziskati stanovanjske 
četrti z redkejšo zazidavo. kjer je močno zastopan tudi tretji element 
— pripadajoče zemljišče. Izbrani štirje deli mestnih četrti so v svojih 
osnovah specifični, nanje se je vezal določen sloj prebivalstva z do-
ločenim načinom gradnje. Zadnja leta ti deli mest doživljajo močno 
transformacijo vseh treh elementov, ki ponekod bolj, drugod zopçt 
manj spreminjajo svojo zunanjo podobo. Še vedno pa so to izključno 
stanovanjski predeli. ( 

Podrobno so bili kartirani in ankretirani samo ti deli štirih mestnih 
četrti. Raziskava celotnih četrti bi bila ob določenih možnostih težijo 
izvedljiva, težko pa je tudi določiti meje posameznih četrti. Zato sn ô 
izbrali takšne dele posameznih četrti, ki so tipični za vso četrt, pri 
tem pa smo se, kakor je že navedeno, omejili na stanovanjske predele. 

Obsežno delo je bilo izvedeno v družbeno-geografskem seminarju 
Oddelka za geografijo FF v Ljubljani. Kartiran je bil mnogo večji 

, * Posamezne dele obravnavanih četrti smo imenovali po najbolj po-
membni ulici v četrti, ako pa to ni bilo moeoče (na primer Moščanska četrt), 
je bil imenovan po imenu cele četrti. Takšna označba posameznih delov 
mesta je potrebna za lažji prikaz rezultatov raziskave. Če pri tem te dele 
mestnih četrti označujemo kar na kratko tudi ko't »četrti«, storimo to le 
zaradi enostavnejšega izražanja. Pravilneje bi jih imenovali >podčetrti«. 
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del Ljubljane kakor je zajet v prispevku. Se posebno mnogo podatkov 
o obravnavanih mestnih delih so zbrali slušatelji geografije v okviru 
diplomskih in seminarskih nalog.* 

Opekarska četrt v Ljubljani 
" « i T * • " " —r 

Raziskava na Viču v Ljubljani je zajela zemljišče na obeh straneh 
Opekarske ceste ter med Opekarsko cesto, Ljubljanico in Malim Grab-
nom, ki ga loči od Barja. Na tem področju so poleg imenovane ceste 
še del Trnovskega pristana, Velika čolnarska, Mala čolnarska ulica 
in Veliki Stradon. 

Prirodni pogoji so tukaj za gradnjo neugodni. To zemljišče je v 
neposredni bližini mesta dolgo časa bilo kot gmajna in komaj v 
polovici prejšnjega stoletja so ga spremenili v polja in vrtove. Za-
zidava in postopna priključitev k mestu se je pričela šele konec prejš-
njega stoletja ter je bila najbolj živahna v prvem desetletju tega 
stoletja. Bivšo kmetijsko in vrtnarsko funkcijo je izgubljal ta predel 
z zaposlovanjem njegovega prebivalstva v industriji. 

Na to, za zazidavo neprimerno področje so se selili predvsem 
ljudje s podeželja, ki so dobili poceni zemljišče in tako povezali za-
poslitev izven kmetijstva z dodatnim dohodkom od prodaje zelenjave. 
Delavske in polkmečke hiše, pa tudi predvojne vile so bile grajene 
brez kleti in posebne izolacije proti vlagi, kar se še pozna v vlažnosti 
stavb. ; 

V zadnjih letih je Opekarska četrt (podčetrt) področje hitre za-
zidave. Vedno več gradijo tudi Ljubljančani, kar ustvarja heterogeno 
zazidavo in povzroča krčenje zelenih površin. Opekarska četrt je 
časovno vse hitreje dostopna mestnemu središču in postaja kot bi-
vališče zanimiva prebivalstvu z različno ekonomsko strukturo, še po-
sebno zaradi svojih zelenih površin. 

Večina od 744 prebivalcev (241 družin) (64,4 %) živi v enodružin-
skih, d vod nižinskih ali trodružinskih hišah. Samo eno zgradbo naj-
demo z nad 10 družinami in samo 4 z nad 7 družinami. Navedeni po-
datki nam prav dobro pokažejo zazidalni značaj te četrti. 

Za gradnjo neugodni prirodni pogoji so imeli svoj odraz v poreklu 
prebivalstva. Sem so se selili največ ljudje iz neposredne okolice, iz 
Krakovega in Trnovega ter iz vasi na Barju. Vseh, iz Ljubljane in 
bližnje okolice priseljenih družin je 59 (53,7 %). Priseljenci iz Ljub-
ljane so bili ekonomsko slabo stoječi, največkrat brez lastnega stano-
vanja. Nekaj družin se je priselilo tudi iz Stare Ljubljane. V zadnjih 
letih pa se selijo sem tudi obrtniki, ki potrebujejo prostor za delav-
nice. Ta je tukaj na razpolago v neposredni bližini centra mesta. 

* Gradivo za obravnavane štiri dele mestnih četrti je bilo zbrano v 
družbeno geografskem seminarju prof. dr. Svetozarja llešiča in prof. dr. V i a - , 
dimirja Klemenčiča, pod vodstvom avtorja. Gradivo so zbrali: Santi Zdenka 
za Opekarsko četrt, Venčeslav Jug za Moščansko četrt, Arih Aleš za Kamni-
ško četrt in Mrdža Marija za Nasipno četrt. 
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Ni slučaj, da so se sem intenzivno selili z Dolenjske — teh družin 
je 23 (21 %). Tudi ti doseljenci so si tukaj gradili hiše ceneje, saj 
so bile njihove možnosti dokaj skromne. Nizka kvalifikacija aktivnih 
priseljencev je vezala te družine še na obdelavo zemlje za domače 
potrebe. Intenzivnemu doseljevanju pa moramo iskati vzrok tudi v 
položaju te četrti napram Dolenjski. Po vseh slovenskih mestih naj-
demo v predmestjih največji delež s podeželja priseljenega prebival-
stva prav iz tiste smeri, kjer predmestje leži. Večkrat tvori zasnovo 
takšnim predmestjem tudi priseljevanje okoliškega prebivalstva v 
bližino ceste, je pa povsod tako močno, da se kmalu zraste s strnjeno 
zazidanim področjem mesta. Veliko manj družin je priseljenih iz 
drugih slovenskih pokrajin, medtem ko se je iz drugih republik pri-
selilo sem 8 družin. Le-te so se tukaj naselile sprva kot sezonski de-
lavci. Bivališča so si uredili v starem skladišču, pripeljali k sebi dru-
žine in tako prebiva danes v predelanem skladišču 9 družin. Večjemu 
številu priseljencev je nudilo prebivališča tudi ostarelo kmečko pre-
bivalstvo. Najemniki so za stanovanje obdelovali vrtove, pridelke pa 
so lastniki tudi prodajali na trgu. 

Povečano zanimanje Ljubljančanov za zemljišče v Opekarski če-
trti je dvignilo njegovo ceno. Se vedno se priseljujejo v stare, pre-
delane kmečke ali celo še kmečke hiše in stare vile slabše situirani, 
nove hiše pa gradijo ekonomsko bolje stoječi Ljubljančani. 

Mobilnost tega področja nam izkazuje tudi starostna struktura 
prebivalstva: 

prebivalstvo družine 
0—20 let 210 27 % I. 94 39 % 

20—45 let 278 37,5 % II. 56 23,2 % 
45—65 let 198 26,5 % III. 26 10,9 % 
nad 65 let 67 9,0 % IV. 65 26,9 % 

Starost družin je prikazana po teh-le skupinah: 
I. Najmanj dva člana družine sta stara med 20 in 50 let. 

II. Vsaj eden član družine je star od 20 do 50 let. 
III. Najmanj dva člana družine sta stara od 0 — 20 ali 50 do 60 let. 
IV. Vsi člani družine so stari preko 50 let. 

Zgornja tabela nam kaže prevlado mladega prebivalstva, veliko 
je prebivalstva med 45 in 65 leti starosti. Manj ugodna je starostna 
struktura družin, kot posledica večjega števila nekdanjih kmečkih, 
vrtnarskih ali polvrtnarskih družin. Te družine posedujejo starejše 
stavbe, število članov njihovih družin je majhno. Večina je enočlanska 
ali dvočlanska, pri njih pa prebivajo kot najemniki ali podnajemniki 
priseljenci z izredno ugodno starostno strukturo. Zato je število hiš 
z neugodno starostno strukturo manjše (11,4 %) kot število družin. 

Navedeni procesi so izoblikovali dokaj heterogeno poklicno struk-
turo prebivalstva Opekarske četrti. Pred desetimi leti homogeno po-
klicno strukturo prebivalstva s prevlado kmetov in kvalificiranih ter 
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nekvalifciranih delavcev, so novi tokovi močno spremenili. Na eni 
strani se selijo sem ljudje z visoko izobrazbo, zlasti veliko pa jih je 
s srednjo izobrazbo; po drugi strani pa ostajajo tu otroci domačinov. 
To ustvarja v poklicni strukturi poleg heterogenosti posameznikov 
tudi heterogenost družin in zlasti celotnih hiš. Položaj četrti ima svoj 
odsev predvsem v velikem številu upokojencev (136 ali 15,8 %). Kmeč-
kega prebivalstva tukaj ni več. Od aktivnega prebivalstva je največ 
uslužbencev (192 ali 26,4 %), od tega z višjo izobrazbo 23. 

Poklicna struktura družin je podobna poklicni strukturi posa-
meznikov. Kar 109 ali 45,2 % vseh družin je uslužbenskih, 70 ali 29,1 % 
je delavskih, izredno veliko pa je upokojenskih družin (60 ali 24,9 %). 

Heterogena je poklicna struktura tudi po hišah. Uslužbence z vi-
soko izobrazbo najdemo v vseh tipih hiš, medtem ko nekvalificiranih 
delavcev v vilah ne najdemo. Seveda so visokokvalificirani zlasti v 
boljših hišah (osem družin v vilah, 5 v večstanovanjskih hišah itd.), 
otroci starih družin pa tudi v kmečkih hišah, katere so adaptirane ali 
bodo odstopile celo prostor novim hišam. Največ družin nekvalifici-
ranih delavcev živi v južnem delu četrti in ob Trnovskem pristanu, 
medtem ko se naseljujejo višje kvalificirani predvsem ob Opekarski 
cesti. 

Samo nekvalificirani delavci so si predelali gospodarska poslopja 
v stanovanjska. Danes so to že družine s kvalificirano poklicno struk-
turo. Prav tako so delavci dobili stanovanja za pomoč pri delu na 
zemlji, torej pri starejših ljudeh, ki živijo v kmečkih hišah. Enostano-
vanjske ali dvostanovanjske hiše si gradijo predvsem uslužbenci in 
obrtniki. Le-teh je najmanj v večstanovanjskih hišah, ostajajo za-
enkrat še samo v kmečkih ali predelanih kmečkih hišah. To so otroci 
avtohtonega prebivalstva. Posledica opisanega razvoja je sledeča po-
klicna struktura po hišah: 34,4 % hiš je poseljenih izključno z delav-
skimi družinami, 30 % z uslužbenskimi, ostalo pa odpade na hiše z bolj 
ali manj mešano poklicno strukturo družin ali z družinami z visoko 
izobrazbo (6,7%), obrtniki (5,6%), upokojenci (7,8%), nekvalificira-
nimi delavci (1,1 %) itd. 

Ostarelo prebivalstvo, ki živi v delavskih in predvsem v kmečkih 
hišah, si pomaga na več načinov. Samo eni družini je vrtnarstvo edini 
vir dohodkov, dvema družinama pa glavni. Dalje spreminjajo gospo-
darska poslopja v garaže in jih oddajajo v najem, zlasti prebivalcem 
sosednjih mestnih delov, ki so bliže centru. Tako najdemo pri ostarelem 
prebivalstvu tri dodatne izvore dohodkov — obdelavo zemlje, odda-
janje sob (podnajemniki) in oddajanje garaž. 

Zazidavo Opekarske četrti nam kaže primerjava rasti hiš po do-
ločenih obdobjih. Pri tem je bila kmetijsko vrtnarska funkcija tega 
področja zelo pomembna. Po času zazidave so hiše razdeljene v na-
slednja obdobja: 1. do leta 1895, 2. od 1895 do 1919, 3. od 1919 do 1929, 
4. od 1929 do 1945, 5. po letu 1945. 

Največ hiš je bilo zgrajenih v prvem obdobju (46 ali 42,2 %). 
Takrat je še imela vsaka hiša obdelovalno zemljišče, ki je pomenilo 
prebivalstvu močan ali edini vir dohodka. Prekvalifikacija prebival-
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stva je sprostila nekaj zemljišča za gradnjo, kar nam kaže prostor-
ninski razpored gradnje po obdobjih. V posameznih obdobjih zgrajene 
hiše so zbrane v skupine, le redkokje pomešane. V drugem obdobju 
je bilo zgrajenih 22 (20,2 %) hiš, v tretjem U (10,1 %), v četrtem 13 
(11,9 %) in v petem 17 (15,6 %), od tega po letu 1955 9 hiš. Po letu 1929 
so bili zazidani predvsem kompleksi ob Trnovskem pristanu, vzhodna 
stran Opekarske ceste in na jugu. Omenjene stavbe so večinoma vile 
(28 ali 25,7 %), medtem ko je iz obdobja med obema vojnama največ 
večstanovanjskih hiš (30 ali 27,5 %). Hiše iz predpotresnega časa so po 
videzu še danes pretežno kmečke (27 ali 24,8 %) v drugem in tretjem 
obdobju pa so zgradili največ delavskih hiš (22 ali 20,2%). Kmečka 
poslopja v vedno večjem številu adaptirajo, prav tako tudi gospodar-
ska poslopja (15 po številu), ki spreminjajo svojo funkcijo in postajajo 
garaže in vedno pogosteje obrtne delavnice (pet). 

Stanovanjska funkcija Opekarske četrti se močno veže s pripa-
dajočim zemljiščem, ki je tretji element, s katerim želimo dopolniti 
prikaz socialno geografske transformacije te mestne četrti. Izraba 
zemljišča in intenzivnost izrabe tega zemljišča nam bo dosedanje 
rezultate raziskave lahko dopolnila. 

Na celotnem zemljišču imamo daleč največ vrtov. Ti ležijo za hi-
šami, od dvorišča do vzporedne vrste hiš. Kar 47 hišam pripadajoče 
vrtove obdelujejo za domače potrebe, veliko pa je še število tistih 
družin, ki zelenjavo prodajajo — 21. Intenzivno obdelani vrtovi, ki 
so vezani na vse tipe hiš razen na nove vile, dajejo dodatni zaslužek 
niže kvalificiranemu prebivalstvu. Okoli novih vil so vrtove zamenjali 
sadovnjaki in angleška trava (v dveh primerih). Nekaj sadovnjakov 
najdemo okrog kmečkih hiš, neredki pa so tudi še travniki. Vrtovi 
se vedno bolj krčijo, ker jih prodajajo za zazidavo. Staro prebivalstvo 
zemlje ne more več obdelovati, zato jo prodaja (v zadnjem času v 5 
primerih) ali oddaja v najem. 

Opekarska četrt postaja zaradi bližine mestnega središča vse bolj 
heterogena. Spreminja se populacijska struktura, vedno več je novih 
hiš vilskega tipa in vedno hitreje se javljajo obrtniške delavnice, ki 
razbijajo enotno stanovanjsko funkcijo četrti. 

Moščanska četrt v Ljubljani 

Drugo raziskano področje Ljubljane je v centru Most in obsega 
v glavnem zemljišče med Zaloško cesto na jugu in železniško progo 
Ljubljana—Zidani most. Na vzhodu ga omejuje ulica Bratov Roz-
manov, na zahodu Proletarska ulica in pot Pod ježami. Sem spada še 
kompleks med Pokopališko, Zvezno in Tovarniško ulico — severno od 
železniške proge. 

Raziskani predel je prostorno dokaj razvejan, vendar vlada v vseh 
treh raziskanih elementih (populacija, hiše, izraba zemljišča) dokaj-
šnja homogenost. Genetsko je to tipičen delavski predel, ki je nastal 
na kmetijskem zemljišču v začetku tega stoletja. Jedro kmečkega 
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naselja je bilo ob Zaloški cesti, tukaj pa so ti kmetje imeli svoje 
zemljišče. Zaposlitev v industriji je že koncem prejšnjega stoletja 
sprostila zemljišče za gradnjo, ki so jo pokupili predvsem delavci. 
Večstano vanjske hiše za delavce, tako imenovane delavske kasarne,16 

so gradili tudi razni špekulanti. Vzhodno od Pokopališke ulice in se-
verno od železnice se začne strnjen industrijski kompleks s Kemično 
tovarno kot najstarejšo (iz 1. 1906). Soseščina industrije vpliva še danes 
na transformacijo četrti. 

Na celotnem področju živi okrog 2700 ljudi, od tega smo jih v 
raziskavi zajeli samo 1088, ki živijo v 319 družinah. Podatki za pre-
bivalstvo so zbrani za 73 hiš, medtem ko imamo za analizo hiš podatke 
za vseh 135 hiš in njim pripadajoče zemljišče. 

Tudi Moščanska četrt (podčetrt) leži na robu strnjeno zazidanega 
dela mesta. Večina hiš je enostanovanjskih, dvostanovanjskih ali tro-
stanovanjskih (82 % od 73 hiš), seveda pa živi v njih relativno manj 
družin (34,9 %), s približno enakim deležem prebivalcev. Poleg nekaj 
novih blokov je tukaj precej večstanovanjskih hiš. Tudi v manjših 
hišah se je naselilo več družin, saj ima večina hiš stanovanja tudi v 
kleteh in na podstrešjih. Tako znaša število družin na hišo (brez 
blokov) 3, število ljudi pa 9,8. 

V enodružinskih, dvodružinskih in tridružinskih hišah živi skoraj 
samo avtohtono prebivalstvo, v novih blokih pa v glavnem občani 
Most. Prostora za privatne gradnje tukaj ni več, v starejših hišah 
pa je starostna struktura tako ugodna in število prebivalstva tolikšno, 
da stanovanj niso oddajali. Samo podnajemniki (232 po številu) se 
javljajo tukaj kot nov element. 

Ugodno starostno strukturo nam pokaže analiza ustreznih podat-
kov: od 0 do 20 let je starih 513 ali 47,2 % prebivalstva, od 20 do 45 let 
289 ali 26,5 %, od 45 do 65 let 226 ali 20,8 % in nad 60 let 60 ali 5,5 %. 
Nekoliko manjši je delež prebivalstva, starega od 20 do 45 let, kar je 
posledica odseljevanja v druge dele mesta, medtem ko je priseljevanje 
minimalno. Bloke je tukaj gradila občina, vanje pa so se vselili pre-
bivalci vseh starosti. Ugodno starostno strukturo nam potrjuje še pre-
gled starostne strukture po družinah (kategorije so enake kakor pri 
Opekarski četrti). V prvi skupini je 176 (55,1 %) družin, v drugi 45, 
v tretji skupini 41 in v četrti, kjer žive samo nad 50 let stari ljudje 57 
(17,8 %). Podobne rezultate kaže tudi analiza starosti prebivalstva po 
hišah, kjer izstopa mešana starostna struktura. 

Po zazidavi v začetku tega stoletja je bila to skoraj izključno 
delavska četrt. Kasneje so se sem priselili trgovci, uslužbenci in obrt-
niki. Tudi številni otroci delavcev so postali uslužbenci, otroci iz »de-
lavskih kasarn« pa so se odseljevali. Zato je v njih veliko upokojencev 
in celo upokojenskih družin (67 ali 21 %). Seveda pa še vedno pre-
vladujejo med aktivnimi prebivalci delavci (201 od 364). Tudi število 
delavskih družin je s 44,8 % največje, nemajhno pa je število usluž-
benskih družin — 31,7 %. Uslužbencev je največ v enodružinskih ali 
dvodružinskih hišah, v njih pa je tudi veliko upokojencev, zlasti 
ob Pokopališki ulici, Tovarniški ulici in v ulici Vide Pregare, kjer se 

1 3 2 



Socialno geografska transformacija nekaterih mestnih četrti Ljubl jane in Maribora 

mešajo skoraj izključno z delavskimi družinami. Kaže, da je v predelu 
individualnih hiš mobilnost prebivalstva majhna. Spremembo poklicne 
strukture spremlja adaptacija hiš in gradnja garaž, česar je najmanj 
ob Pokopališki ulici, kjer so hiše najbolj skromne in živijo v njih 
upokojenci. 

Do leta 1900 je bilo zemljišče te četrti domala nezazidano, zgra-
jeni sta bili samo dve od 135 današnjih hiš. Po tem letu je bila prav 
živahna gradbena dejavnost. Delavci so gradili individualne hiše ob 
Pokopališki ulici, ob Ulici 15. aprila in drugod. Izredno veliko je hiš 
železničarjev, v Tovarniški ulici 18 in na severnem delu Pokopališke 
ulice 17. Y kratkem razdobju petih let do 1905 leta je bilo tako zgra-
jenih 48 hiš (35,4 %). Tudi po tem letu je ostala gradbena dejavnost 
živahna. Četrt se zaenkrat še ni širila navzven, hiše so gradili ob 
doslej zazidanih kompleksih. Od leta 1905 do leta 1918 beležimo 52 
(37,7 %) novih hiš. Do tega leta se je Moščanska četrt dokončno obli-
kovala v izrazito delavsko četrt, kjer je vsaka hiša, tudi večstano-
vanjska, imela intenzivno obdelan vrt izključno za domače potrebe. 
Po tem letu ter do leta 1948 je šla zazidava v dveh smereh. V središču 
same četrti so nastajale vile, vzhodno od »delavskih kasarn« v ulici 
Vide Pregare pa delavske hiše. Skupno je bilo v tem obdobju zgra-
jenih 26 hiš. Po vojni gradbene parcele tukaj niso bile na razpolago, 
sami prebivalci četrti pa tudi niso mogli graditi novih hiš. Tisti, ki 
so imeli denar, za gradnjo tukaj niso bili zainteresirani, saj leži ta, 
po naravnih pogojih tal ugodna četrt v neposredni bližini industrije, 
ki kvari zrak. Po letu 1948 je bilo tukaj zgrajenih 6 blokov in samo 
ena enodružinska hiša. 

Koncentracija prebivalstva je že zgodaj priklicala sem razne ter-
ciarne dejavnosti lokalnega značaja, ki so koncentrirane na bivše 
središče celotne četrti Most ob južnem delil Pokopališke ulice. Pri 
večini delavskih in zlasti večstanovanjskih hišah najdemo na dvorišču 
pomožna poslopja, v katerih so drvarnice, masikje pa tudi stanovanja. 

Največ posameznim hišam pripadajočega zemljišča, je v intenzivno 
obdelanih vrtovih. Obdelujejo jih stanovalci iz hiš vseh velikosti, celo 
iz blokov. Predvsem pa so močno vezani na obdelavo zemlje upoko-
jenci. Prebivalci velikega železničarskega bloka ob novi Toplarni so 
kaj hitro najeli zemljišče ob bloku in ga spremenili v vrtičke. Pre-
bivalci te četrti imajo v najemu vrtove na bližnjem letališču in v Novih 
Jaršah. 

Izraba zemljišča je enotna za vso četrt. Intenzivno obdelanim 
vrtovom, ki služijo izključno domači porabi, se pridruži samo v dveh 
primerih sadovnjak. Oba lastnika imata tako veliko zemljišče, da 
vsega ne moreta obdelati. Obdelava vrtov v tej četrti je posledica 
potrebe in nekoliko tudi tradicije. 

Moščanska četrt je delavska stanovanjska po genezi, funkciji, fizio-
gnomiji in strukturi. Nastajala je v dobi razvoja industrije ter se je 
nanjo in na železnico tudi naslonila. Fiziognomsko homogena je ostala 
do danes, medtem ko se populacijska struktura vendarle polagoma 
spreminja. , 
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Nasipna četrt v Mariboru 

Podobno kot pri Ljubljani, nas je tudi pri izbiri četrti v Mariboru 
vodila želja za spoznavanjem vseh treh geografskih elementov. Iskanje 
takšne četrti nas je ponovno pripeljalo do nekega predela, ki ima 
zaradi svojega položaja tipično strukturo in fiziognomijo delavske 
stanovanjske četrti. 

Nasipna četrt (podčetrt) obsega del zahodnega Pobrežja, ločenega 
od sosednje Magdalenske četrti (Tabora) z več kot 10 metrov visoko 
teraso. Pod teraso se vleče okrog 200 metrov širok nižji svet, nekdanja 
dravska struga18. Tu je dravska struga dosegla vododržno glinasto 
ploščo, zato je zemljišče ponekod zelo moktrotno, na tistem delu, kjer 
leži obravnavana četrt, pa nekoliko manj. Proti vzhodu se svet vzpne 
za nekaj metrov v teraso (ki jo po Smetanovi ulici imenujemo Smeta-
novo ali po Pobrežju pobreško). Tudi to zemljišče zaradi izredno tanke 
prsti ni ugodno za obdelovanje. 

Obravnavana četrt je bila še do začetka tega stoletja pokrita z 
gozdom, razen ožjega zemljišča tpod studenško teraso. Za kmetijstvo 
to področje ni bilo vabljivo, zato zasledimo tu v začetku tega stoletja 
samo eno kmetijo. Nekoliko dalje na Zgornjem Dravskem polju je 
bilo za kmetovanje veliko primernejšega zemljišča, pa tudi Maribor 
ni bil tako velik potrošnik kmetijskih produktov. Gozd se je šele po-
stopoma umikal novim stavbam. Četrt se je formirala pred prvo sve-
tovno vojno, zlasti pa med obema vojnama. Pečat ji daje, kot vsemu 
Pobrežju, meja ježe visoke terase nasproti zahodnemu sosedstvu in s 
tem nižja lega zemljišča. Ježa terase zelo otežkoča povezavo te četrti 
z mestnim jedrom. Neposredna zveza s Tržaško cesto je zelo slaba, 
medtem ko vodi severna pot po dokaj oddaljenem obrežju Drave. 

Zaradi oddaljenosti od mestnega središča se 'je na Pobrežju že 
zgodaj razvil samostojen center, ki je bil močnejši kakor centri drugih 
mariborskih predmestij. Danes ta center kljub naraščajočemu številu 
hiš v neposredni bližini ne krepi svoje funkcije. Časovna razdalja do 
mestnega središča se je z asfaltiranjem ceste in uvedbo redne avto-
busne zveze močno zmanjšala. Nasipna četrt je nekoliko odmaknjena 
od pobreškega mikrocentra. Zato se je prebivalstvo usmerilo predvsem 
na Tržaško cesto, ki poteka na terasi in pomeni najkrajšo pot do mest-
nega središča. Oblikovanje lastnega centra Nasipne četrti pa je ostalo 
na skromni stopnji gostišča in trgovine s prehrambenimi predmeti. 

V vsej Nasipni četrti, ki je površinsko največja od vseh štirih 
obravnavanih, živi 1985 ljudi v 718 družinah. Tako znaša število ljudi 
na eno družino 2,8, število ljudi na hišo pa 8,6. Prevladujejo enodružin-
ske hiše (36 %), veliko pa je tudi dvodružinskih in tridružinskih. Y vseh 
navedenih živi 45,2 % vseh družin in 42,4 % vsega prebivalstva. 

Starostna struktura prebivalcev te četrti je dokaj ugodna, vendar 
je večje tudi število družin s povprečno starostjo nad 50 let. Tudi od 
tod se mlajši ljudje odseljujejo, zlasti prevladuje težnja preselitve na 
visoko teraso. Najmočnejše je odseljevanje iz prvotnega najstarejšega 
dela četrti, predvsem iz hiš ob Nasipni ulici in v njeni bližini. 
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Starostna struktura prebivalcev in družin je naslednja: 
Prebivalci Družine 

0 — 20 let 619 31,2 % I. 368 51,2 % 
20 — 45 let 872 43,9 % II. 191 26,5 % 
45 — 65 let 354 17,8 % III. 17 2,4 % 

65 let in več 140 7,1 % IV. 142 19,8 % 
( S k u p i n e so e n a k e k a k o r z a O p e k a r s k o četrt ) . 

Po letu 1950 so priseljenci zgradili mnogo hiš, kar je sprožilo dotok 
mladega prebivalstva. Neugodna starostna struktura prebivalstva v 
hišah na jugu Nasipne ulice se veže na najstarejše, večstanovanjske 
hiše. Dalje proti zahodu močno prevladujejo hiše z ugodno starostno 
strukturo prebivalstva. To poveča še šest novih blokov, kjer se je 
leta 1962 naselilo veliko mladih ljudi iz občine Tezno in delavcev iz 
Metalne. 

Y Nasipni četrti so zidali predvsem delavci, pa tudi danes se sem 
selijo delavci. Zemljišče je bilo cenejše kakor drugod, možno pa je 
tudi imeti vrt. Od 941 (47,4 %) aktivnih prebivalcev živi tukaj 483 kva-
lificiranih in 203 nekvalifciranih delavcev. Uslužbencev je skupaj 220, 
od tega samo 6 z visoko izobrazbo. Tudi obrtnikov je v tej četrti malo 
— 5. Še pred leti je bilo tukaj nekaj družin, ki so živele v glavnem od 
kmetijske dejavnosti. Takrat so bili v okolici obsežni travniki: zato so 
te družine gojile eno do dve kravi izključno za prodajo mleka. Ta 
dohodek so dopolnili z obdelovanjem vrta za stalne stranke in za trg. 
Prebivalstvo pa je ostarelo, otroci so zaposleni, zaradi česar se je izvor 
dohodkov družin močno spremenil. Sedaj tvorijo ti skupaj s starimi 
naseljenci — delavci — veliko število upokojencev in upokojenskih 
družin. Upokojencev je v vsej četrti 213, več kakor 1/10 prebivalstva, 
pri družinah pa se njihov delež povzpne na 18,2 %. Ako primerjamo 
delež družin po poklicni strukturi, izstopi z 61,1 % še močneje delež 
delavskih družin. 

Pregled poklicne strukture hiš po celotni četrti nam pokaže dolo-
čene zakonitosti. Uslužbensko in prevladujočo uslužbensko strukturo 
prebivalstva imajo predvsem starejše individualne hiše, kjer so se 
otroci šolali. Te hiše ležijo na zahodu ob Nasipni ulici in ulici Heroja 
Vojka. Čim bolj proti vzhodu gremo in čim mlajše so hiše, tem bolj 
homogena je delavska struktura prebivalstva hiš. Naseljevanje delav-
skih družin ohranja temu predelu še naprej populacijsko homogenost. 

Nasipna četrt je dokaj oddaljena od delovnih mest v industriji 
in od delovnih mest v ustanovah v centru mesta, leži nekako na sredi 
med zaposlitvenimi centri. Zato je aktivno prebivalstvo zaposleno 
skoraj v enakem številu v Centru, Melju in na Teznem. Poleg tega jih 
je 66 zaposlenih na Studencih, predvsem v Tovarni železniških vozil. 
Številčno je stanje naslednje: v centru mesta s severnim delom Tabora 
je zaposlenih 273 (33 %), na Teznem 228 (27,6 %), v Melju 194 (23,5 %), 
medtem ko je na samem Pobrežju zaposlenih samo 35 (4,2 %) aktivnih 
prebivalcev Nasipne četrti. Na Tezno hodijo delat moški, ki so največ 
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zaposleni v kovinski stroki. Žene delavcev so zaposlene kot polkvalifi-
cirane ali nekvalificirane delavke v tekstilnih tovarnah v Melju. Med 
drugim živi tukaj 40 tkalk, 36 predic, 30 šivilj, 20 trgalk, kar je v pov-
prečju izredno veliko. Pobrežje daje največ ženske delovne sile tekstil-
nim tovarnam v Mariboru, kar se odraža tudi v zaposlitveni strukturi 
te četrti. 

Analiza prebivalstva Nasipne četrti bo popolnejša, če prikažemo 
še poreklo prebivalstva. Iz centra je priseljenih 316 (27,6 %), iz Tabora 
109 (9,3 %), Pobrežja 168 (14,7 %), Studencev 65 (5,7 %), Tezna 101 
(8,8 %), Melja 40 (3,5 %), Dravskega polja 65 (5,7 %), Slovenskih goric 
131 (11,4 %) itd. Do pred nekaj leti so se sem selili predvsem Maribor-
čani, podobno kakor na Studence, saj so dobili za gradnjo še najbolj 
poceni zemljišče. V zadnjih desetih letih pa gradijo tukaj priseljenci 
iz okolice. Ker so to prebivalci z enakimi ekonomskimi pogoji, ostaja 
ta četrt še nadalje homogena.. 

Ugotovili smo, da je Nasipna četrt dokaj mlada. Prva hiša, ki leži 
tik pod teraso ob poti na Tržaško cesto, je bila sezidana že pred letom 
1850. Do leta 1900 je bilo zgrajenih samo 7 hiš, od teh vse delavske, 
katerih prebivalci so kot dodatek redili še krave in obdelovali vrtove. 
Šele po tem letu se je gradbena dejavnost okrepila in dosegla višek 
s 148 ali 68,3 % vseh današnjih hiš. V tem obdobju so bile zgrajene 
skoraj vse hiše ob Nasipni cesti, ob njej vzporedni ulici Heroja Vojka, 
v trikotu med Vidavovo in Makedonsko ulico ter vse hiše Ob gozdu. 
Podobno kot ob ulici Vide Pregare v Ljubljani so tukaj gradili več-
stanovanjske hiše stavbeniki in drugi ter dajali stanovanja v najem. 
Tako je bilo zazidano vse razpoložljivo zemljišče do gozda na vzhodu. 
V trikotu ob Črnogorski in Nasipni ulici so v tem obdobju nastale 
zgradbe današnjega obrtnega podjetja »Leslik«. V njem je bilo leta 
1965 zaposlenih 135 ljudi, vendar na razvoj in strukturo četrti to pod-
jetje nikoli ni vplivalo. Od leta 1946 do 1955 je bilo zgrajenih 10 hiš, 
predvsem na nezazidanem zemljišču med že stoječimi hišami. Po fizio-
gnomiji so bile to predvsem delavske hiše, medtem ko je večina od 43 
hiš, zgrajenih po letu 1955, že novih, delavskih. Gradbena dejavnost 
se je v tem obdobju prenesla na vzhod, na račun gozda in vrtov. Skupno 
je starih delavskih hiš 142 ali 65,5 %, večstanovanjskih hiš je 28, novih 
delavskih hiš 28 in blokov 6. 

Delavske hiše so skoraj v celoti pritlične (172), redko kje se je 
naselil obrtnik. Danes sta na celotnem področju Nasipne četrti dve 
trgovini z živili, dve večji obrtniški podjetji, eno gostišče in več za-
sebnih obrtnikov. Ojačala se je gravitacija k Tržaški cesti, kjer je v 
trgovinah izbira pestrejša. Število obratov terciarne dejavnosti se je 
v zadnjih letih, zlasti pa po letu 1950, še celo močno zmanjšalo, kljub 
povečanju števila prebivalstva. 

Samo tri družine prodajajo pridelke z vrta, kar je ob velikih po-
vršinah vrtov in ob dokajšnjih parcelah travnikov prav malo, zlasti še, 
ako imamo pred očmi nastanek te četrti. Tukaj so veliko prodajali, med 
drugim tudi mleko. Ostanki intenzivnega vrtnarstva so številna gospo-
darska poslopja (57). 
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Nasipna četrt je dokaj mobilna, vendar se njena funkcija, fizio-
gnomija in struktura bistveno ne spreminjajo. Za psihološki občutek 
svojih prebivalcev je ta četrt od središča mesta močno oddaljena, še 
poseben pečat ji daje lega pod teraso. Radikalne spremembe bi vanjo 
vnesla verjetno samo moderna cesta, ko bi njen srednji del po naj-
krajši poti povezala z magistralo in po njej z mestnim središčem. 

Kamniška četrt v Mariboru 

Druga raziskana četrt (podčetrt) v Mariboru se po strukturi in 
fiziognomiji močno razlikuje od doslej obravnavanih. Obravnavani del 
mestne četrti, Kamniška četrt (podčetrt), se širi pod Kalvarijo na zem-
ljišču med naslednjimi ulicami: Mladinsko na jugu, Strossmajerjevo 
in Trubarjevo na vzhodu, Vinarsko na severu in Kosarjevo na zahodu. 

Kamniška četrt se širi na severozahodu Maribora. Morfološko pri-
pada zemljišče studenški terasi, nanjo pa so potoki s Kalvarije nanesli 
fino peščeno gradivo. Tako ugoden morfološki položaj, dobra prst za 
vrtove in zlasti ugodna mikroklima (močna osončenost in zmanjšana 
vetrovnost zaradi lege pod Kalvarijo), je pogojila nastanek najbolj 
tipične predvojne vilske četrti Maribora. Tukaj so gradili pred prvo in 
med obema vojnama na obsežnih parcelah lastniki tovarn in obrtnih 
delavnic, ter zdravniki, inženirji in drugi, velike vile. Po osvoboditvi 
so bile številne vile nacionalizirane, zato se je marsikje popolnoma 
spremenila struktura prebivalstva. Pred nekaj leti so pričeli v tej 
homogeno zazidani četrti graditi bloke in nove vile. 

Kamniška četrt funkcijsko ni homogena. Veliko površino zavze-
majo športni objekti, pomemben pa je obrat tovarne »Maries«. Tovarna 
je tukaj zgradila tudi nekaj blokov in s tem močno spremenila struk-
turo prebivalstva celotne četrti. 

V Kamniški četrti živi 1151 ljudi v 354 družinah. Veliko hiš je tudi 
tukaj enostanovanjskih, dvostanovanjskih ali tristanovanjskih (48 %), 
toda zaradi večjega števila blokov prebiva v njih samo 19,2 % družin 
in 19,1 % vseh prebivalcev, v štiri do šeststanovanjskih hišah pa kar 
37,3 % družin in 38,7 % ljudi. Zanimiva je še ugotovitev, da tukaj pre-
vladujejo tričlanske in štiričlanske družine. To je po eni strani posle-
dica številnih priseljencev, po drugi strani pa velikih družin v starih 
vilah. 

Priseljevanje prebivalstva je ustvarilo zelo ugodno starostno struk-
turo četrti, Od 1) do 20 let je starih 35,3 % vseh prebivalcev, od 20 do 
45 let 41,8 %, od 45 do 65 let 18,1 % in nad 65 let samo 4,8 %. Tudi sta-
rostna struktura družin cele četrti je podobna, saj ima dobro starostno 
strukturo 68,7 % družin, neugodno pa samo 14 % družin. Ugodnejša 
je starostna struktura prebivalstva v blokih na zahodu, medtem ko je 
v vilah na vzhodu mnogo ostarelega prebivalstva. 

Zaradi močnega priseljevanja je samo 29,5 % avtohtonega prebi-
valstva ali 33,6 % družin. Ker je gradila bloke tudi občina Center, so 
selitveni tokovi vodili predvsem jz središča mesta. Od tod se je naselilo 
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36,8 % prebivalcev in 33,6 % družin, iz drugih, bolj delavskih delov 
mesta pa veliko manj, iz Tabora 5,5 % prebivalcev in 5,1 % družin, 
s Tezna 2,7 % prebivalcev, Pobrežja 4,4 % in Mei ja 3,3 %. 

Tudi mešana poklicna struktura prebivalstva je posledica prise-
ljevanja. V stare vile se je vselilo veliko delavskih družin, ki prebivajo 
v njih skupaj s starejšim prebivalstvom. Avtohtono prebivalstvo je 
visoko kvalificirano, saj so to večinoma prejšnji ali sedanji lastniki 
velikih vil, katerih otroci so se v glavnem že odselili. 

Poklicna struktura aktivnega prebivalstva je naslednja: 
1. Uslužbenci s srednjo izobrazbo 
2. Uslužbenci z visoko izobrazbo 
3. Delavci 
Poleg navedenih šteje prebivalstvo še 82 upokojencev. 
Poklicna struktura prebivalstva po hišah je heterogena bolj v sta-

rem vilskem delu četrti na vzhodu kakor v blokih na zahodu. Čistih 
uslužbenskih družin je malo. Več je mešanja uslužbencev z visoko 
izobrazbo z delavskimi družinami. Skupno je vseh hiš z uslužbenci 
117 (50,7 %), z delavci 85 (24,4 %), z uslužbenci z visoko izobrazbo 33 
(9,5 %) in z upokojenci 49 (14 %). Veliko število uslužbencev je tukaj 
tudi posledica bližine centra mesta, kjer so ti zaposleni (v centru mesta 
je zaposlenih 73 % aktivnih prebivalcev). 

Zazidavo Kamniške četrti beležimo v tem stoletju, saj je bilo 
vso zemljišče severno od Mladinske ulice leta 1904 še neposeljeno419 

Več gradbene dejavnosti je bilo med leti 1900 in 1914, ko je bilo 
zgrajenih 15 hiš, predvsem vil. Višek je gradnja dosegla s 43 hišami 
v letih med obema vojnama. Takrat je bila dograjena vsa vilska 
četrt (vseh vil je 39, 49,3 %), torej ves vzhodni in srednji del četrti. 
Danes so na vzhodu predvsem bloki, ki so iz let po drugi svetovni 
vojni. Po letu 1945 je bilo zgrajenih 20 hiš. Povsem tuj element v 
četrti so štiri med vojno zgrajene barake predelane v hiše. Ohranile 
so nekdanjo velikost in nadstropnost, po videzu in izrabi zemlje okrog 
njih pa jih lahko primerjamo z vilami. 

Zemljišče najbogatejših družin je bilo v glavnem posajeno s sad-
nim drevjem. Na zemljišču drugih hiš pa so bili intenzivno obdelani 
vrtovi. Po osvoboditvi se je struktura prebivalstva bistveno spreme-
nila, kar je vodilo v prvi fazi k intenzivnejšemu obdelovanju vrtov 
in večanju njihovih površin. Šele v zadnjih letih pojema interes za 
obdelovanje zemlje. Na eni strani vodi k temu izboljšano ekonomsko 
stanje prebivalstva v novih hišah, na drugi strani pa je to posledica 
staranja prebivalstva v starih vilah. Okrog teh vil je veliko opuščenih 
vrtov, prerašča jih grmovje in drevje. Vrtove ima še samo 29 ali 
36,7 % vseh hiš, medtem ko je samo s travo porasel svet okrog 20 hiš. 
Značilen primer postopnega opuščanja obdelovanja najdemo v eni 
od starih vil. Lastnika sta do nedavnega prodajala na trgu zelenjavo. 
Sedaj ko vrta ne moreta več obdelovati, sta vse zemljišče okoli hiše 
zasadila z ribezom, ki zahteva veliko manj dela in ga prodajata na 
trgu. 
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Zemljišče spreminja svojo funkcijo. Večajo se zelene površine, 
del dvorišča ali vrta pa zasede garaža. V vsej četrti štejemo danes 
že 55 hiš z garažami, med njimi 24 s tremi ali več garažami. 

V razvoju te četrti so nastopali dejavniki, katerih v ostalih obrav-
navanih četrtih ni. Tukaj je živelo prebivalstvo z visoko kvalifikacijo, 
njihovi otroci pa so se odselili v nova stanovanja. Poleg tega je 
močna nacionalizacija hiš bistveno spremenila strukturo prebivalstva. 
Prevladujejo še vedno uslužbenske družine zaradi bližine središča 
mesta. Posledica bližine središča mesta je tudi popolna odsotnost ter-
ciarnih dejavnosti. 

Zaključek 

Obravnavani deli četrti Ljubljane in Maribora imajo samo sta-
novanjsko funkcijo. Procesi, ki te mestne dele oblikujejo, so podobni, 
ali celo enaki onim v drugih delih Ljubljane, Maribora ter v drugih 
mestih Slovenije, Jugoslavije in po vsem svetu. Ekonomski dejavnik, 
na katerega je neposredno vezan tudi sociološki, je osnovno gibalo 
razvoja posameznih mestnih delov. 

Obravnavane četrti oz. podčetrti se širijo na robu zazidanih delov 
mesta, kar ustvarja izredno migracijsko dinamiko. Prebivalstvo se v 
te četrti vedno priseljuje iz okolice mesta, v kolikor pa je predel 
blizu središča mesta kot sta Kamniška in Opekarska četrt, ali ima 
določene pogoje, se sem selijo v velikem številu družine iz mesta. 
Sem se selijo ekonomsko bolje stoječi, medtem ko se v Nasipno in 
Moščansko četrt selijo ostali. Ekonomsko najnižji sloj priseljenega 
prebivalstva od drugod pa se naseli bodisi v najslabšem stanovanjskem 
fondu v starem delu mesta ali na robu predmestij. 

Še pred leti močno odseljevanje iz štirih mestnih delov je vedno 
manjše, predvsem iz Kamniške in Opekarske četrti. Pa tudi v Moščan-
ski četrti in na Pobrežju nam kaže že na zunaj to adaptacija in do-
zidava hiš. Mestna središča se vedno bolj širijo, posamezni deli mest 
so vedno bolj povezani s središčem, kar vse spreminja vrednost zemlji-
šča in vodi k dokončnemu oblikovanju posameznih mestnih četrti. 
Pod vplivom omenjenih dejavnikov se spreminjajo vsi elementi, sama 
funkcija posameznih mestnih četrti pa je odvisna predvsem od drugih 
dejavnikov. 

Bivša homogena poklicna struktura postaja vse bolj heterogena, 
ponekod bolj, drugod manj, nanjo se pa seveda veže tudi starostna 
struktura prebivalstva. Močno priseljevanje poveča število prebival-
stva starega med 20 in 30 leti, močno odseljevanje pa poveča delež 
starejšega prebivalstva. 

Čeprav se navedene četrti oblikujejo različno, je vendar opaziti 
nekatere skupne zakonitosti. Tako imata podobne tendence razvoja 
Opekarska in Kamniška četrt, od koder se prebivalstvo ne odseljuje 
več, doseljevanje pa je močno predvsem iz mesta. Seveda je Opekarska 
četrt še v taki meri nezazidana, da na njeno nadaljnjo zazidavo de-
lujejo poleg ekonomskih momentov tudi sorodstvene vezi. Ob celi 
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vrsti starejših, po videzu večkrat polkmečkih hiš, zidajo otroci nove. 
Y Opekarski četrti pada število novih stavb z oddaljevanjem na jug. 

Obratno je pri Nasipni in Moščanski četrti. Obe ostajata bolj 
r prebivališče delavcev in uslužbencev. Prebivalstvo se sicer priseljuje, 
predvsem v Nasipni četrti, vendar je odseljevanje prav tako močno. 
Poklicna struktura veže družine tukaj še na obdelavo zemlje. 

Zamudno zbiranje podatkov omejuje obseg področja raziskave. 
Samo štirje relativno majhni deli Ljubljane in Maribora seveda ne 
morejo prikazati vseh procesov, ki oblikujejo celotno mesto, še manj 
pa je tako možno prikazati genezo posameznih mestnih četrti. 
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Résumé: LA TRANSFORMATION SOCIO-GÉOGRAPHIQUE DES 
QUARTIERS DE LJUBLJANA ET DE MARIBOR 

j 
M i r k o P a k 

Le développement rapide des villes, des faubourgs, des banlieues est ac-
compagné par des changements intensifs de la structure des habitants, des 
maisons, des terrains cultivés. Les éléments particuliers ainsi que leurs 
rapports de cause réciproques ont été examinés au séminare de géographie 
sociale par les professeurs llešič et Klemenčič, au Département de Géographie 
à la Faculté dés Lettres de Ljubljana. 

Nous avons examiné et élaboré les dates pour la structure d'âge et de 
profession de la population ainsi que les directions de la mobilité. Nous avons 
fait des analyses des individus, des familles, des maisons; de cette manière, les 
phénomènes peuvent être limités en espace et, surtout, on peut les confronter 
en vue de leurs rapports causales. 

On a fait des analyses sur la physionomie, la fonction, l'âge et le nombre 
des étages des maisons. 

Les terrains, appartenant aux maisons particulières, ont été examinés 
quant à la manière et l'intensité de l'exploitation. 

L' analyse totale a été faite pour quartre rayons des quartiers de Ljubl jana 
et de Maribor, deux rayons dans chaque ville. Il y a surtout trois moments 
qui nous ont guidé au choix des rayons: 

tous les trois éléments (la population, les maisons, les terrains) ont été 
considérés, 

le rayon choisi doit être un rayon typique du quartier, 
dans îe rayon choisi, il y a des changements intensifs. 
A la formation des quartiers particuliers, les facteurs naturels, eux aussi, 

avaient joué un rôle considérable; ces facteurs influencent toujours active-
ment le développement des quartiers en question. C'est pourquoi qu'il 
fallait en tenir compte, au choix des rayons. 

A Ljubljana, le rayon le long de la rue Opekarska — le Quartier Ope-
karski, et le rayon au centre de Moste — le Quartier de Moste ont été 
examinés. A Maribor, on a examiné le rayon le long de la rue Nasipna à 
Pobrežje — le Quartier Nasipni, et le rayon le long de la rue Mladinska 
sous Kalvarija à la rive gauche de Drava — le Quartier de Kamnica. 

Le Quartier Opekarski comprend un mauvais terrain marécageux, lequel, 
encore dans ce siècle, a servi surtout à l'agriculture. Il y a dix ans, la popu-
lation était paysanne ou ouvrière ainsi que les maisons. La vente des légumes 
était le seul moyen de vivre d'une grande partie des habitants. Les dernières 
années, ce rayon s'est approché de la ville: de grandes surfaces vertes ont 
attiré l'attention de la population, surtout l'attention des artisans. Parce que 
les enfants ne déménagent plus, la structure de professions des habitants 
devient de plus en plus hétérogène. En 1966, on voit déjà 45,2 % de familles 
des employés, 29,1 % de familles des ouvriers; il y a aussi un grand nombre 
des familles de retraités — 24.9 % . Des habitants âgés, ne pouvant plus cultiver 
leur terre, louent des chambres et des garages; en revanche, les locataires 
travaillent dans les champs, les jardins etc. Ils ont triples sources de revenus. 

Le Quartier de Moste s'est formé grace à l'industrie dans les premières 
vingt années de ce siècle. Là, il y a nombreux maisons ouvrières pour un 
ménage; en plus, il y a quelques grands immeubles bâtis pour les ouvriers. 

A cause du grand nombre des bâtiments, la physionomie de ce rayon 
reste encore homogène, mais il y a plus de changements dans la structure 
de la population. Les jeunes gens mieux qualifiés ne déménagent pas ce qui 
forme line structure hétérogène de profession et d'âge. 

Le Quartier Nasipni se trouve sous la haute terasse de Drava; il est un 
peu éloigné du centre de la ville. A u commencement de ce siècle, ce quartier 
a été peuplé surtout par des ouvriers. Des jeunes gens en déménagent tandis 
que les familles ouvrières s' y établissent; de cette manière, ce quartier reste 
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assez homogène. L'homogénéité se montre aussi dans des édifices nouveaux 
et dans l'exploitation du terrain. Parmi les 941 habitants en activité, 483 sont 
ouvriers qualifiés, 203 sont ouvriers non qualifiés, 220 sont employés. Il y a 
aussi un nombre considérable de retraités — 213. Ce qui fait ressortir encore 
mieux les caractéristiques de ce rayon, c'est le fait qu' on y trouve 126 ouvri-
ères des usines textiles. 

Des caractéristiques tout à fait différentes montre le Quartier de Kam-
nica. Les conditions naturelles étant très favorables, ce rayon a été couvert de 
villas. Dans les dernières années, on a bâti, à côté des vieux villas, des blocs 
habités surtout par la jeune population. 

D' abord, le terrain cultivé se trouvait autour de la maison dans les ver-
gers. Après la guerre, suivant le changement de la structure sociale de la 
population (l'immigration des ouvriers), les vergers ont été changés en jar-
dins. Aujourd' hui, la surface couverte de prés augmente de plus en plus. 

L' analyse minitieuse de quatre parties des quartiers a montré des ten-
dances déterminées de la transformation et du développement: 

a) Dans les dernièrs annés, la population d'une structure sociale déter-
minée s'établit surtont dans les rayons où il y a peu de bâtiments sans regard 
aux conditions naturelles. 

b) Les ouvriers immigrent surtout dans des rayons où le terrain coûte 
moins cher. 

c) Les enfants restent à la maison surtout dans des rayons les plus 
avantageux à s'établir. Par conséquent, il y a beaucoup d'adaptions de 
vieilles maisons ouvrières et paysannes, mais il y a aussi beaucop de nouveaux 
bâtiments. 

d) Le terrain cultivé autour des maisons change en des surfaces de récréa-
tion. La rapidité de ce procès dépend de la structure d'âge et de profession 
ainsi que de la provenance des habitants. 
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