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LIRA        Za boljše življenje

PROGRAM  “ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE” 

UVOD

Za uvod v letošnjo programsko knjižico sem izbral misel 
znanega in velikega matematika, fizika ter  filozofa Blaisa Pascala. 
Opozarjal je, da moramo, če hočemo ustvariti kaj pomembnega, 
trajne vrednosti, stati trdno na tleh - in kljub temu videti dlje 
in več! Če se ne zavedamo dovolj odločno potrebe po tem, da 
moramo biti z nogami trdno na tleh, se nam kaj lahko zgodi, da si 
zastavimo nerealne cilje in obljubljamo neuresničljivo. Tega smo 
se zavedali pred štirimi leti, ko smo pripravili Program neodvisne 
liste za razvoj Ruš. Danes lahko brez zardevanja vzamemo 
programsko knjižico v roke: pretežni del štiriletnega programa 
smo uspeli uresničiti ! Na nekaterih področjih nam je brez dvoma 
uspelo več, kot smo si obetali, dolgoročnejše programske naloge 
pa so bodisi pričete bodisi v fazi priprav. Seveda pa se zmeraj 
pojavljajo tudi naloge, ki jih prinašajo nove razmere, interesi, 
potrebe. Prav zato je potrebno do novega biti zmeraj odprt, 
potrebno je biti z ljudmi, jim prisluhniti in sodelovati z njimi 
pri zagotavljanju kvalitetnejšega, bogatejšega in vrednejšega 
življenja.

Program, ki smo ga leta 1998 ponudili v premislek in podporo, 
je obljubljal prizadevanje za blaginjo ljudi ter hitrejši razvoj našega 
okolja. Obljubljal je tudi sestavo ekipe, ki ga bo sposobna izvajati, 
in trdo, pošteno delo v sodelovanju z vsemi, ki v programu lahko 
najdejo prave razvojne usmeritve in se z njegovimi nosilci lahko 
povežejo pri uresničevanju – ne glede na morebitne ideološke, 
politične, strankarske razlike. Ponudba je dobila zelo prepričljivo 
podporo med volivci. Več kot tretjina članov  občinskega sveta je 
bila izvoljena z   Liste za razvoj Ruš ( LIRA ), skoraj dvotretjinsko 
podporo volivcev pa je že v prvem krogu dobil tudi listin kandidat 
za župana. Program so takoj po volitvah podprle še nekatere 
politične stranke in z našo nestrankarsko listo sklenile neformalno 
koalicijo. Le-ta je dokaj dobro delovala dobro polovico mandata. V 
zadnjem obdobju, torej v času priprav na novo merjenje političnih 
razmerij v lokalni skupnosti, pa je pri posameznikih opaziti 
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pomanjkanje volje za izpeljavo sicer dogovorjenega sodelovanja. 
Kljub temu pa v občinskem svetu še vedno uspevamo zagotoviti 
skoraj nedeljeno podporo pri izvedbi našega programa. Tudi pri 
strankah, ki sicer z nami niso sklenile koalicijskega dogovora. 
To seveda govori v prid našemu programu, njegovi ustreznosti in 
njegovim nosilcem.

Takrat, ko smo iskali podporo med ljudmi, pa nam ni šlo 
zgolj za zmago na volitvah. Obljubljali smo trdo delo po naših 
najboljših močeh, izvajanje programa in umirjeno sodelovanje 
z vsemi. Prepričani smo, da nam je v veliki meri uspelo - o tem 
navsezadnje govore številne investicije in druge pridobitve, ki 
izboljšujejo splošni družbeni standard ter zagotavljajo večjo 
socialno varnost in gospodarsko okrevanje. Da bi zagotovili 
boljše možnosti za vplivanje na dogajanje v naših krajih pa smo, 
tako kot smo obljubili, ustanovili še Društvo za razvoj Ruš-LIRA. 
Društvo LIRA ni identično politični skupini LIRA, ki zastopa 
programske usmeritve v občinskem svetu in njegovih delovnih 
telesih ter krajevnih odborih. V društvo so včlanjeni tudi nekateri 
občani, ki so sicer člani ali simpatizerji drugih političnih opcij - pa 
tudi prijatelji, znanci, ki niso volivci pri nas in prihajajo iz drugih 
občin.

Utrinek z občnega zbora društva

IZPOLNITI

OBLJUBE,

DRŽATI BESEDO
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Kakšnih 300 članov že šteje društvo, ki nas druži na družabnih 
prireditvah, izletih, dobrodelnih prireditvah, v organiziranju 
srečanj in »dogodkov«, ki opozarjajo na naše razvojne probleme; 
druži nas na kulturnih srečanjih, pri izdajanju knjig, podpori 
mladim in starejšim ustvarjalcem, športnikom, pri soorganiziranju 
lokalnega dogajanja skupaj z drugimi društvi, na predavanjih in 
pri snovanju razvojnih projektov, načrtov, programov. Naštejmo 
nekaj opaznejših aktivnosti društva, izpeljanih bodisi samostojno 
bodisi v soorganizaciji z drugimi. Sestanki, zbori, posvetovanja, 
predavanja... so le del našega druženja; na njih nastajajo programi, 
plani, projekti. Velik pomen pa dajemo tudi izvajanju kulturnih, 
športno-rekreativnih, družabnih in ostalih prireditev.

Na "Silvestrovo" se zberemo na prostem, da bi se poslovili od starega in 
nazdravili novemu letu

Na njih izmenjamo svoje poglede, razvijamo sodelovanje, 
prijateljstvo, skrbimo za dobro voljo... Le kdo se ne bi z veseljem 
spomnil prijetnih srečanj, na katerih se zbereta ducat ali dva 
udeležencev, ali tistih, ki stotine ljudi. Kakor doslej bomo tudi v 
prihodnje:

- hodili po Pohorju, Julijcih in drugih gorah
- potovali po Sloveniji in sosednjih državah
- organizirali športne prireditve rekreativnega in družabnega 
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značaja
- izdajali in zalagali knjige, organizirali literarne večere in 

druge kulturne prireditve
- opozarjali na probleme prometa v okolju ob tednu drugačne 

mobilnosti
- skrbeli za ohranjanje spomina na pomembne dogodke iz naše 

preteklosti
- družili ljudi ob pustovanju, silvestrovanju, dnevih otroka na 

"otroškem direndaju", ob "veselem decembru"
- organizirali dobrodelne koncerte in druga srečanja...

Literarni večer v Domu kulture v Rušah

Da bi uspeli, smo bili v svojih prizadevanjih prisotni 
med občankami in občani – tako rekoč nenehno, ne zgolj v 
obdobju zbiranja predvolilne naklonjenosti. Zato smo tudi 
upravičeno prepričani, da smo skozi sodelovanje s krajani, 
društvi, podjetji, šolami in drugimi organizacijami, s katerimi 
smo se družili v vsakdanjem življenju, spoznali njihove prave 
potrebe, interese, želje…Brez tega pa seveda ni mogoče dobro 
voditi občine v razvojni smeri. Prav temu pa želi svoj delež 
prispevati tudi naše društvo.

Društvo LIRA smo ustanovili članice in člani občinskega 
sveta in župan z neodvisne liste LIRA. Prav zato, ker smo mi 
ustanovitelji, smo tudi društvu dali identično skrajšano ime.

POTREBNO JE 

BITI Z LJUDMI
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Ustanovitelji si prizadevamo, da bi, kolikor je le mogoče dobro 
delali v različnih društvih, najaktivnejši pa smo seveda tudi pri 
oblikovanju programov in vsakoletnega občinskega proračuna ter 
pri njegovem izvajanju. Po tem, ko smo uspešno in v dobro občank 
in občanov Občine Ruše razdelili in reorganizirali nekdanjo skupno 
občino (po odcepitvi Selnice ter Lovrenca), smemo ugotoviti, da 
so se razvojni trendi izboljšali. Za naše občane je pomembno, da 
lahko v občini zagotavljajo vse pomembnejše interese, vezane na 
javne službe. Imamo dober vrtec, osnovno, glasbeno in srednjo 
šolo, zdravstveno postajo, veterinarsko postajo, center za socialno 
delo, urad za delo, upravno enoto, policijsko postajo, banko, dve 
pošti, knjižnice, center za mlade, nepremičninski - stanovanjski 
sklad, sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti, športno zvezo, 
gasilsko zvezo, obrtno zbornico, številna društva z dobrimi 
prostorskimi pogoji za delo… 

Gospodarstvo  je po dolgih letih usihanja, recesije, stečajev 
pričelo okrevati. To potrjujejo izboljšani neto rezultati poslovanja, 
številne investicije in nova delovna mesta. Stopnja brezposelnosti 
se je v štirih letih znižala za dobro petino s preko 30% na dobrih 
25%. Najavljajo se novi investitorji in tudi podjetja, ki že poslujejo 
pri nas, načrtujejo dolgoročni razvoj, tehnološke izboljšave in 
širitev dejavnosti. Morda pa je trenutno najpomembnejše, da se 
zastavijo vse sile za pomoč tistim, ki se še ubadajo z večjimi 
poslovnimi težavami - čeprav je seveda jasno, da bodo tudi 
najboljše firme razen vzponov doživljale tudi padce.

Skrb, ki jo je občina posvečala komunalnemu ter stanovanjskemu 
področju, je rodila dokaj bogate sadove. Obnovljene ceste, novi 
pločniki, parkirišča, javna razsvetljava, mostovi, kanalizacija 
odpadnih ter meteornih vod, vodovodna napeljava, novi vodni 
viri, počasno a vendarle sistemsko urejanje ravnanja z odpadki, 
nadaljevanje gradnje plinovodov ter številna nova stanovanja 
so ne le dvignili nivo splošnega družbenega standarda, pač pa 
prispevali k večji varnosti in ohranjanju naravnega in kulturnega 
okolja.

Ustrezna pozornost pa je bila namenjena še materialni osnovi 
družbenih dejavnosti. Vzgojno izobraževalno področje je že celo 
desetletje deležno obsežnih in sistematičnih vlaganj. Tudi na 

IZBOLJŠANI

RAZVOJNI

TRENDI
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področju zdravstva se je le pričelo z izvajanjem celovitega programa 
obnove in širitve prostorov ter tehnološkega posodabljanja. Precej 
se je vlagalo v izboljševanje pogojev za preživljanje prostega časa 
za mlade in upokojene, obnovo in širitev prostorov za izvajanje 
športne, kulturne, gasilske in drugih dejavnosti.

Mladi nam s kulturnimi programi pogosto popestrijo prosti čas

Naša občina zagotovo ni podobna nekaterim bolj »operetnim« 
občinam. Stoji na dolgoletni, vsestransko bogati tradiciji. Z 
dobrimi izgledi, da se ohranijo pozitivni trendi zadnjih let in da se 
razvojni tokovi še okrepijo. Gotovo smo tudi tisti iz vrst društva 
in politične skupine LIRA pomembno prispevali k temu. Pred 
štirimi leti smo si s programom in osebnim ugledom pridobili 
podporo in zaupanje. Smo si ga s štiriletnim delom ohranili? 
Postorili bomo vse potrebno, da bomo lahko tudi v bodoče z 
novim programom ter razširjenim krogom dobrih sodelavcev 
odločujoče prispevali k razvoju in boljšemu življenju za naše 
krajanke in krajane!

OBČINA NAJ BO V POMOČ LJUDEM !

Od nekdaj velja, da človek živi tako, kot si sam želi in zmore 
urediti življenje. Pa vendar temu ne moremo brez zadržka in v celoti 

ZAUPANJE,

PRIDOBLJENO

Z DELOM
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pritrditi. Je že res, da mora človek najprej sam poskrbeti zase, da 
si mora sam pomagati, pa mu bodo pomagali tudi drugi. Da mora 
torej vsak sam prevzeti odgovornost zase. A življenje je preveč 
nepredvidljivo, pogosto nerazumljivo, včasih »krivično« in celo 
kruto, da bi lahko prostodušno sprejeli  liberalistično razmišljanje. 
Preveč je življenjskih potreb, ki presegajo »domet« posameznika. 
Preveč je nesrečnih primerov otrok, staršev, družin, celih socialnih 
slojev…, da bi lahko to opredelili kot »lastno odgovornost«. 
Preveč je bede, revščine, neenakomerno razporejenih dobrin, 
bogastva, političnega ter gospodarskega vpliva in moči, da bi si 
lahko zatiskali oči in ne sprevideli, da posameznik kdaj tudi ni 
sam kriv - da lahko družbene razmere, sistem, vnanje okoliščine 
povzročajo krivice, družbeno izključenost, kulturno in celo 
eksistenčno, materialno revščino, nemoč. Tržni kapitalizem brez 
vgrajenih socialnih korektivov, grobi globalizem (gospodarski in 
vojaškopolitični) nam to potrjuje vsak dan po celi zemeljski obli. 
Številne oblike družbene razklanosti, kopičenja bogastva in moči 
na eni ter revščine in izključenosti na drugi strani se niso izognile 
naši domovini.

Država in lokalne skupnosti morajo prevzeti svoj del 
obveznosti in nalog, s katerimi bodo preprečile nadaljnje 
razslojevanje in zagotovile osnovni, dostojanstva vredni 
standard vsemu prebivalstvu. Država se nam pri tem zdi 
nekolikanj »odmaknjena«, občina pa je del našega vsakdanjega 
življenja in bolj neposredno vpliva na kakovost našega bivanja. 
In občina »je tukaj zaradi nas«. Njena naloga je, da poskrbi 
za gospodarske in druge javne službe, za pogoje za razvoj 
gospodarstva (ki bo omogočalo zaposlovanje) na lokalnem nivoju, 
za zdravo in urejeno okolje, za uresničevanje interesov ljudi, 
delujočih v društvih…, pa tudi da prisluhne neukemu, neveščemu 
ali v socialne stiske odrinjenemu posamezniku. Zato, da bi lahko 
izpolnjevali te naloge in pričakovanja prebivalstva, pa morajo 
biti predstavniki občine nenehno pripravljeni na sodelovanje 
z občani, biti morajo z njimi tako rekoč vsak trenutek, se 
srečevati z njimi v dnevnem dogajanju, spoznavati morajo 
njihove potrebe in želje, jih posredovati v proceduro odločanja 
in jih seveda skušati v največji možni meri uresničevati. 
Naloge občine in njenih predstavnikov seveda ne morejo biti 

VEČ

SOCIALNE

PRAVIČNOSTI
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in politične skupine LIRA pomembno prispevali k temu. Pred 
štirimi leti smo si s programom in osebnim ugledom pridobili 
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Postorili bomo vse potrebno, da bomo lahko tudi v bodoče z 
novim programom ter razširjenim krogom dobrih sodelavcev 
odločujoče prispevali k razvoju in boljšemu življenju za naše 
krajanke in krajane!
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si mora sam pomagati, pa mu bodo pomagali tudi drugi. Da mora 
torej vsak sam prevzeti odgovornost zase. A življenje je preveč 
nepredvidljivo, pogosto nerazumljivo, včasih »krivično« in celo 
kruto, da bi lahko prostodušno sprejeli  liberalistično razmišljanje. 
Preveč je življenjskih potreb, ki presegajo »domet« posameznika. 
Preveč je nesrečnih primerov otrok, staršev, družin, celih socialnih 
slojev…, da bi lahko to opredelili kot »lastno odgovornost«. 
Preveč je bede, revščine, neenakomerno razporejenih dobrin, 
bogastva, političnega ter gospodarskega vpliva in moči, da bi si 
lahko zatiskali oči in ne sprevideli, da posameznik kdaj tudi ni 
sam kriv - da lahko družbene razmere, sistem, vnanje okoliščine 
povzročajo krivice, družbeno izključenost, kulturno in celo 
eksistenčno, materialno revščino, nemoč. Tržni kapitalizem brez 
vgrajenih socialnih korektivov, grobi globalizem (gospodarski in 
vojaškopolitični) nam to potrjuje vsak dan po celi zemeljski obli. 
Številne oblike družbene razklanosti, kopičenja bogastva in moči 
na eni ter revščine in izključenosti na drugi strani se niso izognile 
naši domovini.

Država in lokalne skupnosti morajo prevzeti svoj del 
obveznosti in nalog, s katerimi bodo preprečile nadaljnje 
razslojevanje in zagotovile osnovni, dostojanstva vredni 
standard vsemu prebivalstvu. Država se nam pri tem zdi 
nekolikanj »odmaknjena«, občina pa je del našega vsakdanjega 
življenja in bolj neposredno vpliva na kakovost našega bivanja. 
In občina »je tukaj zaradi nas«. Njena naloga je, da poskrbi 
za gospodarske in druge javne službe, za pogoje za razvoj 
gospodarstva (ki bo omogočalo zaposlovanje) na lokalnem nivoju, 
za zdravo in urejeno okolje, za uresničevanje interesov ljudi, 
delujočih v društvih…, pa tudi da prisluhne neukemu, neveščemu 
ali v socialne stiske odrinjenemu posamezniku. Zato, da bi lahko 
izpolnjevali te naloge in pričakovanja prebivalstva, pa morajo 
biti predstavniki občine nenehno pripravljeni na sodelovanje 
z občani, biti morajo z njimi tako rekoč vsak trenutek, se 
srečevati z njimi v dnevnem dogajanju, spoznavati morajo 
njihove potrebe in želje, jih posredovati v proceduro odločanja 
in jih seveda skušati v največji možni meri uresničevati. 
Naloge občine in njenih predstavnikov seveda ne morejo biti 
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dobro opravljene, če bi se jih lotevali na kabinetni, salonski način, 
odmaknjeni od preproste vsakdanjosti, v kateri živi večina ljudi. 
Zlasti to velja za manjše in srednje velike občine, v katerih ljudje 
to, kar jih »boli«, najraje povedo izvoljenim predstavnikom kar 
naravnost in neposredno.

Tisti predstavniki občine, ki jih ljudje najpogosteje potrebujejo, 
da bi jim pomagali, tisti, s katerimi največkrat pridejo v stik ob 
uveljavljanju svojih zahtev, interesov, naj imajo zanje dovolj 
posluha, odprtosti, pripravljenosti in volje za pomoč, pa tudi 
potrpežljivosti in časa. Še zlasti to velja za upravo občine, župana, 
člane občinskega sveta in krajevnih odborov.

Občinsko upravo smo v zadnjih letih skrbno kadrovsko 
izgrajevali. Tako, da smo razen izkušnjam posvečali vso pozornost 
še strokovni rasti, nenehnemu usposabljanju ter izobraževanju 
mlajših strokovnih delavcev in svetovalcev. Eno izmed vodil 
njihovega dela je bila zahteva po ažurnosti in naklonjen, prijazen 
odnos do uporabnikov storitev občinske uprave.

Del "občinske ekipe" v Režijskem obratu
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Kakor je jasno, da so predstavniki občinskega sveta in župan 
predvsem politični dejavniki, ki zastopajo politične interese 
volivcev in v skladu s tem oblikujejo občinsko razvojno politiko 
ter programe, tako je jasno, da mora občinska uprava zagotavljati 
zlasti strokovno, upravno, administrativno, tehnično korektno 
izvajanje predpisov in sprejetega proračuna ter odločitev organov 
občine. Naraščajoči obseg dela in nenehno povečevanje investicij 
bo v bodoče ob podobnem tempu zahteval nadaljnjo kvalitetno 
strokovno rast zaposlenih, pa tudi kadrovsko krepitev. Vse večji 
obseg dela na klasičnem področju uprave, zlasti pa na področju 
izvajanja vzdrževanja in investicij terja zaposlovanje novih 
strokovnih sodelavcev. To ne pomeni širjenja klasične birokracije, 
pač pa povečevanje sposobnosti zadovoljevanja potreb občank 
in občanov ter gospodarskih in drugih subjektov v občini. Nova 
delovna področja, povezana s pripravo na upravno politično 
reorganizacijo (pokrajine), s pospeševanjem regionalnega razvoja, 
pridobivanjem denarja iz programov financiranja republike, 
oblikovanjem lastnih razvojnih programov in investicij na našem 
področju, vključevanjem v evropsko unijo, hitrejšim gospodarskim 
razvojem in zaposlovanjem, pospeševanjem turistične dejavnosti, 
skrbjo za pomoč mladim in izvajanjem komunalnih storitev ter 
že omenjenimi vzdrževalnimi in investicijskimi deli, bodo lahko 
dobro izvajana samo, če bomo imeli ustrezno kadrovsko sestavo. 
Največ sprememb se tako obeta predvsem v materialni, prostorski, 
organizacijski in kadrovski prenovi režijskega obrata občine. Del 
obveznosti občine na področju obrambe (civilna zaščita) ter 
javnega reda in varnosti (gasilstva) je bilo zaupane posebnim 
enotam in v zvezo povezanim gasilskim društvom. Da bodo lahko 
svoje delo dobro opravili, bodo deležni potrebne podpore pri 
usposabljanju, nabavi opreme in vzdrževanju, pomlajevanju svojih 
vrst in morebitni specializaciji, reorganizaciji. S skrbjo za red in 
varnost bistveno prispevajo k urejanju številnih zadev v občini.

TEMELJNA RAZVOJNA USMERITEV OBČINE

Verjetno bi težko našli koga, ki bi podvomil v Goethejevo misel, 
da »kdor ne pozna svoje zgodovine, živi iz rok v usta«. Povedano 
drugače ali ponovljeno za Pascalom, stojmo na trdnih, realnih 
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uveljavljanju svojih zahtev, interesov, naj imajo zanje dovolj 
posluha, odprtosti, pripravljenosti in volje za pomoč, pa tudi 
potrpežljivosti in časa. Še zlasti to velja za upravo občine, župana, 
člane občinskega sveta in krajevnih odborov.

Občinsko upravo smo v zadnjih letih skrbno kadrovsko 
izgrajevali. Tako, da smo razen izkušnjam posvečali vso pozornost 
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Kakor je jasno, da so predstavniki občinskega sveta in župan 
predvsem politični dejavniki, ki zastopajo politične interese 
volivcev in v skladu s tem oblikujejo občinsko razvojno politiko 
ter programe, tako je jasno, da mora občinska uprava zagotavljati 
zlasti strokovno, upravno, administrativno, tehnično korektno 
izvajanje predpisov in sprejetega proračuna ter odločitev organov 
občine. Naraščajoči obseg dela in nenehno povečevanje investicij 
bo v bodoče ob podobnem tempu zahteval nadaljnjo kvalitetno 
strokovno rast zaposlenih, pa tudi kadrovsko krepitev. Vse večji 
obseg dela na klasičnem področju uprave, zlasti pa na področju 
izvajanja vzdrževanja in investicij terja zaposlovanje novih 
strokovnih sodelavcev. To ne pomeni širjenja klasične birokracije, 
pač pa povečevanje sposobnosti zadovoljevanja potreb občank 
in občanov ter gospodarskih in drugih subjektov v občini. Nova 
delovna področja, povezana s pripravo na upravno politično 
reorganizacijo (pokrajine), s pospeševanjem regionalnega razvoja, 
pridobivanjem denarja iz programov financiranja republike, 
oblikovanjem lastnih razvojnih programov in investicij na našem 
področju, vključevanjem v evropsko unijo, hitrejšim gospodarskim 
razvojem in zaposlovanjem, pospeševanjem turistične dejavnosti, 
skrbjo za pomoč mladim in izvajanjem komunalnih storitev ter 
že omenjenimi vzdrževalnimi in investicijskimi deli, bodo lahko 
dobro izvajana samo, če bomo imeli ustrezno kadrovsko sestavo. 
Največ sprememb se tako obeta predvsem v materialni, prostorski, 
organizacijski in kadrovski prenovi režijskega obrata občine. Del 
obveznosti občine na področju obrambe (civilna zaščita) ter 
javnega reda in varnosti (gasilstva) je bilo zaupane posebnim 
enotam in v zvezo povezanim gasilskim društvom. Da bodo lahko 
svoje delo dobro opravili, bodo deležni potrebne podpore pri 
usposabljanju, nabavi opreme in vzdrževanju, pomlajevanju svojih 
vrst in morebitni specializaciji, reorganizaciji. S skrbjo za red in 
varnost bistveno prispevajo k urejanju številnih zadev v občini.

TEMELJNA RAZVOJNA USMERITEV OBČINE

Verjetno bi težko našli koga, ki bi podvomil v Goethejevo misel, 
da »kdor ne pozna svoje zgodovine, živi iz rok v usta«. Povedano 
drugače ali ponovljeno za Pascalom, stojmo na trdnih, realnih 
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tleh! Da bi nam to uspelo, moramo predvsem dobro, izkustveno in 
analitično ovrednotiti realne potenciale, komparativne prednosti, 
prostorske in kapitalske ter kadrovske dejavnike, tradicijo in 
trende naše sodobnosti. In od tod naprej je treba usmeriti pogled, 
osnovati vizijo ter oblikovati razvojno usmeritev, ki bo našla 
dovolj podpore za realizacijo. Osnovni cilj pri tem nam mora biti 
prizadevanje ZA BOLJŠE, LEPŠE ŽIVLJENJE !

Le-tega moramo ustvariti skupaj in za vse! Zato je dobro 
ponoviti nekaj vodilnih misli:

Naj bo mladost sproščena! Naj bodo zrela leta plodna! In 
naj bo zasluženi pokoj miren!

Naša naklonjenost mora biti namenjena ženskam in moškim, 
mlajšim in starejšim, različnim socialnim slojem, večjim 
in manjšim krajem, društvom in organizacijam, različnim 
gospodarskim dejavnostim…. Skratka vsem, ki naj bodo deležni 
tega boljšega, lepšega življenja in ki naj po svojih močeh k temu 
tudi kar največ prispevajo! 

Skupaj na poti navzgor

Imamo srečo, da so zadnja leta vendarle bili doseženi 
pomembni pozitivni premiki. Imamo kaj nadaljevati: začetke 
gospodarskega okrevanja, zniževanje stopnje nezaposlenosti, 
zmanjševanje socialne ogroženosti, odpravljanje pomanjkanja 

SKRB ZA VSE

GENERACIJE,

SOCIALNE

SLOJE,

KRAJE
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socialnih in neprofitnih stanovanj, izboljševanje ravni družbenih 
dejavnosti ter skrbi za mladino in starejšo generacijo. Dosedanje 
relativno dobro delo in rezultate je potrebno še okrepiti, da 
bomo nadoknadili razvojni zaostanek. Seveda pa se ne moremo 
zadovoljiti z do sedaj realiziranimi deli našega programa. 
Nujno je nadaljevati s srednje in dolgoročnimi projekti, zlasti 
na komunalnem, stanovanjskem, gospodarskem, pa tudi drugih 
področjih. Več pozornosti naj bo namenjene tistim delom 
programa, ki jih nismo uspeli udejanjiti. Nove in spremenjene 
razmere pa zahtevajo tudi nove programske vsebine, projekte 
ter pritegnitev delavoljnih ljudi, ki naj okrepijo naš kadrovski 
potencial. Da bi dolgoročno resnično lahko zagotovili boljše, 
lepše življenje, bodo ukrepi občine usmerjeni prvenstveno na 
naslednja področja:

VZPODBUJANJE GOSPODARSTVA (pritegnitev investitorjev; 
združevanje investitorjev za nove investicijske projekte, 
zagotavljanje ustreznih zemljišč in prostorske dokumentacije; 
izvajanje ukrepov spodbujanja in pomoči; izvajanje olajšav na 
področju plačevanja davščin, vključitev javnih del v razvojne 
projekte.)

ČLOVEŠKI VIRI (ukrepi za izvajanje kvalitetnega 
izobraževanja; spodbujanje nadarjenih in pomoč socialno 
šibkejšim perspektivnim kadrom; omogočanje preusposabljanja, 
dokvalifikacij na deficitarnih področjih ter izvajanja pripravništva; 
pomoč podjetjem z ogroženimi delovnimi mesti; omogočanje 
nadaljnjega  priseljevanja ljudi z zagotavljanjem možnosti za 
gradnjo stanovanjskih hiš ter nakupa stanovanj.)

KVALITETA BIVALNEGA OKOLJA (smotrno gospodarjenje 
s prostorom, skrb za kvalitetno in cenovno ustrezno izvajanje 
komunalnih investicij, služb; varstvo narave in izvajanje 
(omilitvenih) izravnalnih ukrepov pri posegih v okolje (prostor); 
skrb za urejen videz  (javnih) površin in zgradb; zagotavljanje 
materialnih pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa in 
delo društev, ugodne prometne navezave v občini in s sosednjimi 
občinami, kvalitetno predšolsko in šolsko izobraževanje, ureditev 
in umiritev prometa v Rušah.)
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tleh! Da bi nam to uspelo, moramo predvsem dobro, izkustveno in 
analitično ovrednotiti realne potenciale, komparativne prednosti, 
prostorske in kapitalske ter kadrovske dejavnike, tradicijo in 
trende naše sodobnosti. In od tod naprej je treba usmeriti pogled, 
osnovati vizijo ter oblikovati razvojno usmeritev, ki bo našla 
dovolj podpore za realizacijo. Osnovni cilj pri tem nam mora biti 
prizadevanje ZA BOLJŠE, LEPŠE ŽIVLJENJE !

Le-tega moramo ustvariti skupaj in za vse! Zato je dobro 
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SOCIALNA VARNOST (ukrepi pomoči družinam v stiski; 
ukrepi pomoči socialno ogroženim v procesu usposabljanja, 
izobraževanja; izvajanje projektov javnih del in pomoč pri 
zaposlovanju; gradnja socialnih stanovanj in stanovanj za 
mlade ter prizadevanje za gradnjo varovanih stanovanj in doma 
starostnikov; ohranitev sprejemljivo nizkih cen javnih storitev v 
vrtcih, najemnih stanovanjih…)

GOSPODARSTVO

V našem prejšnjem programu smo ocenili, da ima gospodarstvo 
v občini kljub velikim razvojnim in poslovnim težavam iz 
preteklega desetletja še vedno solidno osnovo, na kateri je 
možno pričeti nov razvojni ciklus. Prepričani smo bili, da 
bo jedro gospodarskega življenja tudi v bodoče industrijska, 
predelovalna industrija, ki jo bo potrebno dopolnjevati z drugimi 
gospodarskimi področji ( obrt, kmetijstvo, turizem…). Pri tem 
bo pomembno upoštevati primerjalne prednosti, ki jih imamo, pa 
tudi tržne niše oziroma nezadostno razvitost ponudbe določenih 
storitev ter proizvodov.

Posamična podjetja se sicer še naprej krčevito spoprijemajo 
s poslovnimi težavami in iščejo strateške partnerje, nove 
lastnike, proizvodne programe ali trge. Zopet druga  podjetja 
so preživela prisilne poravnave ali je bil zanje uveden postopek 
stečaja. A spopadanje z gospodarskimi težavami pri posameznih 
gospodarskih subjektih je v tržnem gospodarstvu, v katerega smo 
vstopili, neizbežna realnost. Bistveno pri tem je seveda, na kakšen 
način in kako uspešno jih je gospodarstvo sposobno reševati 
ter kakšni so dolgoročni poslovni rezultati,  trendi in razvojni 
programi. Skupne neto izgube so se lani po dolgih letih prvič 
prevesile v pozitivno poslovanje (ca. 700 mio profita), čeprav 
se nekateri podatki najuspešnejših firm sploh ne prikazujejo pri 
nas, ker imajo sedež v drugih, proizvodnjo, poslovanje pa v naši 
občini.

Splošno gospodarsko situacijo v občini lahko danes 
ocenimo za precej ugodnejšo, pa tudi stabilnejšo in precej 
perspektivnejšo od tiste iz bližnje preteklosti. O tem 

POMAGATI

IZ TEŽAV,

VZPODBUJATI

RAZVOJ
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prepričljivo govore nekateri empirični podatki. Zaupanje pa 
vlivajo tudi razvojne ambicije, programi, načrti posamičnih 
podjetij - ne moremo pa si privoščiti nikakršnega lagodja ali 
samozadovoljstva, saj so tudi v našem okolju podjetja, katerih 
aktualne težave bi občutno poslabšale razmere v občini, če zanje 
ne bo pravih, dolgoročnih rešitev.

V zadnjih letih so poslovni subjekti pri nas veliko investirali. 
Investicije so bile usmerjene bodisi v nove proizvodne 
zmogljivosti bodisi v tehnološko posodabljanje, pa tudi na  
ekološko sanacijo proizvodnih procesov ni bilo pozabljeno. 
Naštejmo samo nekaj pomembnejših investicij oziroma družb, 
podjetij…, ki so vlagala (ali pa so investicije še v izvajanju 
oz. pripravi). Zaporedje naštevanja ne pomeni pomembnosti 
investicije, pač pa naštevanje po geografski legi: PROSAN, 
GP RADLJE, MEGA METAL, HMEZAD-JEKLO, ECOM, 
DOM PET, MERCATOR, TIMBERIJA, ECO POWER, TDR 
METALURGIJA, GARHIL, TREIBACHER-SCHLEIFMITTEL, 
ALCHROM, MESSER, KUŠAR&URŠIČ, MONVI ( v stečaju), 
PLASTMETAL, ELECO, GRADIS NOVA, BRAČKO SP, 
SORTIMA, ISTRABENZ, SELTRON, TERMOPLAST, 
ŠPORTNI CENTER POHORJE… S tem kajpak niso bile naštete 
vse investicijske aktivnosti. Velja omeniti še nekatere druge, ki 
tudi zelo spreminjajo kvaliteto življenja. Takšni investitorji so na 
primer POŠTA, TELEKOM, ZDRAVSTVENI DOM, ELEKTRO 
MARIBOR, NEPREMIČNINSKI SKLAD RS, MPZ,… med 
pomembnejše investitorje pa čisto zagotovo spada še OBČINA 
RUŠE.

Zgolj vlaganja seveda ne pomenijo neposrednega izboljševanja 
gospodarskih in drugih učinkov. Toliko bolj zato razveseljujejo 
podatki o tem, da so se neto efekti večletnega poslovanja iz izgub 
v lanskem letu že prevesili v dobiček. Skupni neto dobiček družb 
pa bi bil še bistveno večji, če bi upoštevali še poslovanje tistih, 
ki imajo proizvodne in druge poslovne prostore v naši občini, 
sedež pa registriran drugje. Ugodno lahko ocenimo še dejstvo, 
da se povečuje celotni prihodek družb in organizacij. Približno 
polovica prihodka je doseženega v izvozu. Morda najbolj 
razveseljiv podatek, ki posledično izvira iz naštetega, pa govori o 

INVESTICIJE

IN

ZMANJŠEVANJE

NEZAPOSELNOSTI
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več kot dvajset odstotnem znižanju stopnje brezposelnosti. Zelo 
pomembna je ugotovitev, da se kljub nekoliko zmanjšanem številu 
obrtnikov, samozaposlenih in pri njih zaposlenih ter kmetov, 
skupno število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. V 
zadnjih štirih letih za ca. deset odstotkov. Zaposlitve se torej 
»selijo« v gospodarske družbe in organizacije.

Največ, kar 82% vseh zaposlitev v družbah je bilo lani 
registriranih v predelovalni industriji (dejavnosti), zelo malo pa 
v gospodarskih družbah na področju kmetijstva in gozdarstva 
(2,3%), gradbeništva (1,3%), gostinstva (1,6%). Le nekolikanj 
več je bilo zaposlenih v trgovini in servisnih dejavnostih popravila 
motornih vozil ter izdelkov široke potrošnje (5,3%). Zaposleni 
v družbah in organizacijah so od skupnega števila delovno 
aktivnega prebivalstva dosegli 86% delež.

Po zadnjih podatkih se upadanje obrtne aktivnosti nadaljuje. 
Leta 1995 je na primer bilo v Rušah 172 obratovalnic, konec leta 
1998 pa 187. Poleti 2002 je obratovalnic na tem področju še 160. 
Najbolj se je znižalo število obrtnikov na področju prometa in 
kovinarstva, najmočnejša skupina obrtnikov pa so bili v letu 2001 
gradbinci (29). Sledijo jim: promet (27), kovinarstvo (23), elektro 
stroka (20), gostinstvo in turizem (10) ter frizerstvo (9).

Dobrodošla bi bila še 
kakšna dobra gostilna, 
kjer bi si lahko odpočili 
utrujeni kolesarji...
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Ko skušamo sklepno oceniti gospodarsko stanje v lokalni 
skupnosti, smemo ugotoviti pozitivna gibanja:

- srednjeročno se izboljšujejo neto izidi poslovanja
- prihodki se povečujejo
- imamo naraščajočo investicijsko aktivnost
- zaposlenost narašča
- posledica zmanjšane nezaposlenosti je tudi izboljšanje 

socialne podobe.

Občina na vse to nima direktnega vpliva, razen v obsegu lastnih 
investicij ter izvajanju javnih del in zaposlovanja. Je pa kljub 
temu bila pomemben dejavnik preko nekaterih sistemskih ukrepov 
ter izvajanja politike prostorskega razvoja in komunalnega 
gospodarstva ter iskanja in sodelovanja z investitorji. To se mora 
nadaljevati tudi v prihodnosti. Investicijske in zaposlitvene 
priložnosti bo ponujala na sledeč način:

- zagotavljala bo zemljišča za industrijsko, obrtno proizvodnjo 
in servisne storitve ter stanovanjsko gradnjo in dopolnilne 
dejavnosti

- izdelovala bo prostorske akte v skladu z interesi občine, 
investitorjev in varovanjem okolja ter vzdržnim dolgoročnim 
prostorskim razvojem občine

- komunalno bo opremljala zemljišča
- investitorjem bo omogočala davčne olajšave (NUSZ), 

ugodnosti pri plačevanju komunalnih prispevkov, nakup 
zemljišč po ugodnih tržnih cenah

- z vrnjenimi depoziti (iz naslova pospeševanja gospodarstva) 
od poslovnih bank bo omogočala ugodnejše kredite in 
subvencioniranje obrestnih mer za obrtnike in male gospodarske 
subjekte

- izvajala bo ukrepe za spodbujanje deficitarnih dejavnosti 
(gostinstvo, turizem, nočitvene kapacitete, druge storitvene 
(centralne) dejavnosti, trženje storitev za rekreacijo in 
zdravje…)

- izvajala bo ukrepe za širitev in izboljšanje trgovske ponudbe 
- sodelovala bo s podjetji pri pridobivanju ustreznega kadra, 

preusposabljanju, štipendiranju…

UKREPI OBČINE

ZA RAZVOJ

GOSPODARSTVA

Program Lira 2003.indd 8.10.2002, 17:5815



14

LIRA          Za boljše življenje

več kot dvajset odstotnem znižanju stopnje brezposelnosti. Zelo 
pomembna je ugotovitev, da se kljub nekoliko zmanjšanem številu 
obrtnikov, samozaposlenih in pri njih zaposlenih ter kmetov, 
skupno število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. V 
zadnjih štirih letih za ca. deset odstotkov. Zaposlitve se torej 
»selijo« v gospodarske družbe in organizacije.

Največ, kar 82% vseh zaposlitev v družbah je bilo lani 
registriranih v predelovalni industriji (dejavnosti), zelo malo pa 
v gospodarskih družbah na področju kmetijstva in gozdarstva 
(2,3%), gradbeništva (1,3%), gostinstva (1,6%). Le nekolikanj 
več je bilo zaposlenih v trgovini in servisnih dejavnostih popravila 
motornih vozil ter izdelkov široke potrošnje (5,3%). Zaposleni 
v družbah in organizacijah so od skupnega števila delovno 
aktivnega prebivalstva dosegli 86% delež.

Po zadnjih podatkih se upadanje obrtne aktivnosti nadaljuje. 
Leta 1995 je na primer bilo v Rušah 172 obratovalnic, konec leta 
1998 pa 187. Poleti 2002 je obratovalnic na tem področju še 160. 
Najbolj se je znižalo število obrtnikov na področju prometa in 
kovinarstva, najmočnejša skupina obrtnikov pa so bili v letu 2001 
gradbinci (29). Sledijo jim: promet (27), kovinarstvo (23), elektro 
stroka (20), gostinstvo in turizem (10) ter frizerstvo (9).

Dobrodošla bi bila še 
kakšna dobra gostilna, 
kjer bi si lahko odpočili 
utrujeni kolesarji...

Program Lira 2003.indd 8.10.2002, 17:5814

15

LIRA        Za boljše življenje

Ko skušamo sklepno oceniti gospodarsko stanje v lokalni 
skupnosti, smemo ugotoviti pozitivna gibanja:

- srednjeročno se izboljšujejo neto izidi poslovanja
- prihodki se povečujejo
- imamo naraščajočo investicijsko aktivnost
- zaposlenost narašča
- posledica zmanjšane nezaposlenosti je tudi izboljšanje 

socialne podobe.

Občina na vse to nima direktnega vpliva, razen v obsegu lastnih 
investicij ter izvajanju javnih del in zaposlovanja. Je pa kljub 
temu bila pomemben dejavnik preko nekaterih sistemskih ukrepov 
ter izvajanja politike prostorskega razvoja in komunalnega 
gospodarstva ter iskanja in sodelovanja z investitorji. To se mora 
nadaljevati tudi v prihodnosti. Investicijske in zaposlitvene 
priložnosti bo ponujala na sledeč način:

- zagotavljala bo zemljišča za industrijsko, obrtno proizvodnjo 
in servisne storitve ter stanovanjsko gradnjo in dopolnilne 
dejavnosti

- izdelovala bo prostorske akte v skladu z interesi občine, 
investitorjev in varovanjem okolja ter vzdržnim dolgoročnim 
prostorskim razvojem občine

- komunalno bo opremljala zemljišča
- investitorjem bo omogočala davčne olajšave (NUSZ), 

ugodnosti pri plačevanju komunalnih prispevkov, nakup 
zemljišč po ugodnih tržnih cenah

- z vrnjenimi depoziti (iz naslova pospeševanja gospodarstva) 
od poslovnih bank bo omogočala ugodnejše kredite in 
subvencioniranje obrestnih mer za obrtnike in male gospodarske 
subjekte

- izvajala bo ukrepe za spodbujanje deficitarnih dejavnosti 
(gostinstvo, turizem, nočitvene kapacitete, druge storitvene 
(centralne) dejavnosti, trženje storitev za rekreacijo in 
zdravje…)

- izvajala bo ukrepe za širitev in izboljšanje trgovske ponudbe 
- sodelovala bo s podjetji pri pridobivanju ustreznega kadra, 

preusposabljanju, štipendiranju…

UKREPI OBČINE

ZA RAZVOJ

GOSPODARSTVA

Program Lira 2003.indd 8.10.2002, 17:5815



16

LIRA          Za boljše življenje

- zagotavljala bo sistemsko pomoč pri pridobivanju državnih 
sredstev preko Konzorcija za razvoj Podravja, Sklada 
dela, Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov ter 
Garancijske sheme (gre za ukrepe, ki jih je občina že začela 
izvajati in ki omogočajo podjetjem pridobiti kredite, garancije, 
svetovalne storitve s 50% popustom in sredstva za razreševanje 
kadrovskih problemov; občina zagotovi del sredstev, država pa 
jih obogati z mnogokratnikom)

- izvajala bo ukrepe za hitrejši razvoj in vpeljevanje novih 
kmetijskih programov

- občina si bo prizadevala za pridobivanje novih investitorjev na 
različnih poslovnih področjih, tudi na področju stanovanjske 
gradnje ter socialnega varstva

- občina sama bo razvijala režijski obrat v smeri ustanovitve 
komunalnega podjetja ter pričela z izvajanjem projektov, ki 
bodo omogočili samozaposlitve  nezaposlenim…

MALO GOSPODARSTVO ne zgolj deklarativno, pač pa tudi 
dejansko predstavlja pomemben del poslovne aktivnosti v občini. 
Upoštevajoč, da je delovno aktivnega prebivalstva preko 2220, da 
je zaposlenih v gospodarskih družbah  preko 1400, od tega skoraj 
300 v malih, da je nekaj manj kot 500 zaposlenih v organizacijah 
ter da je v sferi samozaposlenih tudi okoli 300 ljudi, ocenjujemo, 
da obrt in malo gospodarstvo pomenita dobro četrtino zaposlitev. 
Po dosegljivih podatkih dosegata primerljiv prihodek in dobiček. 
Jasno je torej, da mora tudi občina z že naštetimi ukrepi podpreti 
drobno gospodarstvo. Smer razvoja malega gospodarstva ne 
more biti diktirana, je pa iz prej navedene strukture obrti in 
malih družb razvidno, na katerih področjih je največ možnosti, 
najslabša ponudba in kam naj bodo usmerjeni ukrepi spodbujanja 
podjetniških iniciativ.

Za hitrejši razvoj obrtne dejavnosti ter malega gospodarstva 
nasploh je že sedaj v občinskih prostorskih aktih predvidenih 
nekaj lokacij, deloma pa omogočajo tovrstne gospodarske 
aktivnosti tudi tista območja, ki so predvidena za stanovanjsko 
gradnjo z dopolnilno dejavnostjo. Za potrebe znanih investitorjev 
pa bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti tudi po naročilu.
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LIRA        Za boljše življenje

Občina s svojimi ukrepi ne more v večji meri vplivati na to, v 
katero dejavnost in v kakšnem obsegu bodo investitorji vlagali, 
lahko pa z ukrepi finančnih in drugih spodbud poveča atraktivnost 
vlaganj na tistih področjih, ki jih z vidika svojega razvoja opredeli 
kot prednostna. Ponovno bomo z namenom zagotavljanja fonda za 
pospeševanje malega gospodarstva predlagali, da se fond formira 
drugače, kakor je bil nekdanji Sklad - njegova glavna aktivnost je 
bila usmerjena v to, da je na osnovi od občine dobljenih nepovratnih 
sredstev skupaj s poslovno banko razpisoval kredite. Občinski svet te 
aktivnosti ni ocenil kot zadostne (skupaj z banko lahko občina svoja 
sredstva multiplicira, usmerja in razpisuje kredite tudi sama). Zelo 
pomembna pridobitev pa bi najbrž bila, če bi se fond formiral tako, da 
bi njegov potencial, ki bi ga zagotavljala sredstva občine, krepila tudi 
Obrtna zbornica, in sicer z delom sredstev, ki jih zbornica pridobiva 
iz članarin svojih članov. Člane zbornice je treba ponovno poskusiti 
pritegniti, da bi si zagotovili možnosti za pridobitev ugodnejših 
kreditov ter garancij še z lastnimi vložki. Če bi v fond torej razen 
občine vlagali tudi zbornica in posamezniki, bi imeli bistveno večji 
potencial, podjetniki pa bi bili v aktivni vlogi, saj bi gospodarili tudi 
s svojim in ne le občinskim vložkom. V tem smislu bomo OZ poslali 
povabilo k sodelovanju. V primeru, da ne bo pozitivnega odziva, 
bomo proračunska sredstva (prihodnje leto se v proračun vrne preko 
5 mio, ki jih je občina pred leti namenila za depozit za pridobitev 
ugodnejših kreditov), plasirali za tovrstne namene preko Garancijske 
sheme (država to multiplicira) in poslovne banke.

TURIZEM predstavlja glede na naravne danosti predalpskega 
prostora občine in reke Drave ter bližine Maribora velike možnosti 
za hitrejši razvoj malega gospodarstva, zato je v razvojnih načrtih 
potrebno temu gospodarskemu področju nameniti vso potrebno 
pozornost. Biti pa mora turistični razvoj vsebinsko razpršen 
in enako pomemben v vseh letnih časih. Prav tako pomembna 
zahteva za turistični razvoj je zahteva, da ga razvijamo tako, da bo 
usklajen z našimi kulturnimi, naravnimi in drugimi vrednotami. 
Pri teh naporih nam lahko pomembno pomagajo turistična društva 
– odbori in Lokalna turistična organizacija, katere ustanovitev 
kaže še enkrat premisliti. Razvoj turizma naj torej ponudi naše 
komparativne prednosti, kulturo, tradicijo, naravne znamenitosti, 
športne in druge objekte ter prireditve.

CILJNA

PODPORA

OBRTI IN

MALEMU

GOSPODARSTVU
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LIRA          Za boljše življenje

Prizadevati si je treba za tako celovito ponudbo, ki bo lahko 
usklajevala potrebo po gospodarskem razvoju, novih delovnih 
mestih, ohranjenosti poseljenosti na demografsko ogroženih 
predelih, varovanju narave (naravni park) in kvalitetnih 
bivalnih razmerah za dobro življenje lokalnega prebivalstva. 
Hitrejši razvoj turizma bo prispeval ne le nova delovna mesta, pač 
pa večji interes za potencialna vlaganja na našem območju, dvig 
vrednosti nepremičnin, zemljišč, poslovnih in stanovanjskih zgradb, 
večjo prepoznavnosti naših krajev, pač pa tudi nekatera vlaganja, ki 
bi jih domačini zagotovo z naklonjenostjo sprejeli. Tako bi zagotovo 
lažje in hitreje prišli do umiritve prometa v centru naselja (ceste 
obvoznice), prepotrebnega hotela, sodobne restavracije – kavarne 
- plesnega lokala, boljše trgovske in gostinske ponudbe, hitrejšega 
vlaganja v športno rekreacijske objekte, tako želenega plavalnega 
bazena in še do marsičesa drugega. Prednosti, ki jih ponujajo 
kulturna, sakralna, gospodarska tradicija, dobra infrastruktura na 
področju športa, pa tudi kulture in komunale, nam ob naravnih 
danostih, kakršni sta reka Drava in Pohorje, pomenijo dobre obete 
za razvoj. Ciljne usmeritve, za katere se zavzemamo, so:

- razvijanje turizma v povezavi s sosednjimi občinami
- pospeševanje planinskega pohodništva, turizma na planinskih 

kočah, domovih in počitniških naseljih 
- razvijanje mladinskega popotniškega turizma, vključno 

z izboljšano ponudbo športnih, rekreacijskih, kulturnih, 
romarskih prireditev ter raziskovalnih taborov

TURIZEM

NAJ BOGATI

NAŠE

ŽIVLJENJE

"Lirini turisti" pred Mostom vzdihljajev v Benetkah
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LIRA        Za boljše življenje

- izboljšanje zimsko športne ponudbe na Pohorju s povezavo 
Areha z  dolino

- dopolnilna turistična dejavnost na kmetijah in ustrezna 
gostinska ponudba

- oživitev športno rekreativne dejavnosti ob Dravi in na njej.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO sta imela v preteklosti 
povsem drugačen pomen v življenju domačinov, kot ga imata 
sedaj. Vendar to ne pomeni, da bi smeli imeti do njiju premalo 
resen odnos. Še zmeraj sta dejavnika, pa naj gre za kmetijstvo 
- gozdarstvo, organizirano v gospodarsko družbo, ali pa za 
individualne pridelovalce, ki odločilno vplivata na kultiviranje, 
ohranjanje naše krajine, na ohranjanje poselitve v bolj 
odmaknjenih krajih, na ohranjanje ekološkega in gospodarskega 
pomena gozdov (zavod za gozdove), pomembno pa prispevata 
tudi k ohranjanju zaposlenosti in dodajanju nove vrednosti. 
Kmetijstvo se je sicer znašlo v težavah, občina pa mu pri iskanju 
izhodov lahko pomembno pomaga. V ta namen mora ohraniti 
vse že vpeljane instrumente pomoči (zdravstveno varstvo 
živali, obramba pred točo, melioracije, reguliranje zalednih vod, 
spodbude za ekološko kmetovanje, sofi nanciranje usposabljanja, 
vzdrževanja gozdnih cest…), razvijati pa tudi nove. 

Največji gospodarski subjekt na področju kmetijstva je še 
zmeraj zadruga.

Na zadružnem dvorišču se pogosto "najdemo", da bi se poveselili

KORAK OD

TRADICIONALNEGA

K EKOLOŠKEMU

KMETOVANJU
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LIRA          Za boljše življenje

Iz aktualnih zagat ji občina lahko pomaga s podobnimi 
sistemskimi ukrepi kot drugim, dodatno pa lahko prispeva s 
pomočjo pri dezinvestiranju poslovno nepotrebnega premoženja. 
Ker nekateri objekti in dejavnosti zadruge »bremenijo« sam 
center občine, je razumljivo, da je pripravljenost za  pomoč  toliko 
bolj upravičena.

Občina pa bo v bodoče razen z naštetimi oblikami pomoči 
skušala vstopiti v to področje tudi bolj aktivno. Tako bo skupaj s 
strokovnimi institucijami pričela z izvajanjem nekaterih projektov, 
ki obetajo novo in izboljšano ponudbo izdelkov in storitev ter 
dodatna delovna mesta. Nekaj projektov se že pripravlja (okolju 
prijazno pridelovanje in predelava sadja, pridelava povrtnin,  
pridelava cvetja, okrasnega grmovja, sadik, ekološka stojnica, 
vključitev kmetij v turistično ponudbo občine...). Projekti so 
predvideni kot poskus, najti dopolnilno dejavnost podzaposlenim 
na kmetijah in kot ponudba nezaposlenim, da ob pomoči občine in 
stroke poskusijo iz nezaposlenosti preiti v samozaposlitev…

GOSPODARJENJE S PROSTOROM IN ZEMLJIŠČI je 
pravzaprav temelj gospodarskega in družbenega načrtovanja nasploh. 
Zavedajoč se tega, se je Občina Ruše lotila obsežnega in potrebnega 
dela, ki je že doslej in bo v prihodnje še bolj pogojevalo investicijske 
posege. Pri tem delu smo sledili lastni viziji prostorskega planiranja 
in potrebam ter predlogom investitorjev za ureditev novih, cenovno 
primernih, komunalno opremljenih stavbnih zemljišč. Prav na željo 
slednjih so bili posamični akti že spremenjeni ali pa so v postopku 
sprememb. Nekaj najpomembnejših prostorskih aktov, ki so bili 
spremenjeni, sprejeti na novo ali so v postopku sprejemanja, je tudi 
smiselno našteti: Dolgoročni in Srednjeročni plan Občine Ruše; PUP 
(prostorsko ureditveni pogoji) za podeželje; URN (ureditveni načrt) 
za Glažuto na Smolniku; URN za območje Viadukt; URN za središče 
naselja Ruše; ZN (zazidalni načrt) za ekološko parkirišče;  ZN za  
Alchrom; Urbanistična zasnova za naselje Ruše; PUP za naselje 
Ruše; ZN za proizvodno komunalni kompleks v industrijski coni 
Ruše; URN za smučišča na Pohorju; ZN za del naselja Bezena; ZN za 
poslovno – trgovski – prireditveni -  stanovanjski center Bistrica. Gre 
za strokovno zelo zahtevne in laični javnosti tudi težko razumljive 
akte, brez katerih pa je prostorski in razvojni program blokiran. 
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V sedaj potekajočem postopku spreminjanja prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana in urbanistične zasnove se opredeljujemo do 
predlogov s strani občine, prebivalstva, poslovnih dejavnikov in 
stroke. Predlagane so številne manjše spremembe (fizične osebe), 
večje spremembe pa so predlagane s strani občine in gospodarstva. 
Gospodarstvu naj bi bile namenjene nove površine na območju 
»gramoznice Bezena« (Bračko s.p.), območju RTP (trafo postaja) 
Bezena v neposredni bližini gramoznice (preselitev objektov Elektra 
MB iz Ruš), na Pohorju (za dve akumulacijski jezeri /ŠC Pohorje/ in 
nova smučišča ter sedežnice),  na Lobnici za gradnjo počitniškega 
naselja Čandrovo, v Bistrici za širitev poslovnega centra. V Rušah, 
Bistrici, Bezeni, Logu se predlaga sprememba nekaterih kmetijskih 
zemljišč v stavbna zemljišča, zemljišča za gradnjo športno 
rekreacijskih objektov in zaokrožitev ureditvenih območij (zlasti z 
namenom omogočanja stanovanjske gradnje).

Občina Ruše aktivno sodeluje pri gospodarskem razvoju in 
v procesih investiranja tudi na ta način, da pridobiva, opremlja 
in prodaja zemljišča investitorjem. V štiriletnem obdobju je 
občina pridobila preko 50 parcel v skupni izmeri ca. 125.000 
m2 in prodala preko 70 parcel v skupni izmeri preko 68.000 
m2. Velik del zemljišč ji torej ostaja za nadaljno prodajo ali za 
lastne potrebe (preko 50000 m2). Ob preoblikovanju občine se 
je morala najprej soočiti z zelo neurejenimi evidencami lastništva 
nepremičnin. Tudi danes še niso urejena vsa lastniška razmerja, saj 
zaradi preobremenjenosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS niso bile podpisane pogodbe o prenosu stavbnih zemljišč s 
sklada na občino in kmetijskih zemljišč z občine na sklad, kot to 
določa Zakon o javnih skladih. Na osnovi pripravljanja prostorskih 
aktov, kupoprodaje zemljišč in najav investitorjev lahko v 
naslednjih letih napovemo precej živahno investicijsko dejavnost 
na področju predelovalne industrije, gradbeništva, turizma, 
stanovanjske gradnje in gradnje rekreacijskih, športnih, gostinskih 
in trgovskih objektov. Zagotovo v kratkem času investitorjem ne 
bo uspelo realizirati vseh njihovih namer, prav tako gotovo pa vse 
potencialne investicije še niso najavljene. Za nove investitorje, 
zlasti manjše gospodarske subjekte, želimo s prostorskimi akti 
in dokupovanjem zemljišč, pripraviti dva nova areala: ob Poti k 
Dravi in med podjetjem Messer ter železniškimi tiri. 
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STANOVANJSKO GOSPODARSTVO je že v prejšnjem 
programu LIRE  bilo izbrano kot tisto, ki mu pripada eno od 
osrednjih mest v razvojnem programu občine, zato smo si na tem 
področju tudi zadali izredno smele načrte. Uspešno smo izvajali 
stanovanjsko politiko in stanovanjski program, k čemur je precej 
prispevala reorganizacija nekdanjega skupnega Stanovanjskega 
sklada in preoblikovanje v Javni nepremičninski sklad - JANES, 
ki je v veliki meri spremenil področje svojega dela in ga oblikoval 
v bolj celovito obvladovanje problematike. Razen z zakonsko 
določenimi nalogami (gradnja stanovanj, rekonstrukcije, 
adaptacije, redno in investicijsko vzdrževanje, izvajanje javnih 
razpisov in oddajanje stanovanj v najem, …) se ukvarja še z 
oblikovanjem predlogov prostorskih ureditev, komunalnega 
opremljanja, nakupa in prodaje nepremičnin (stanovanj, poslovnih 
objektov in zemljišč) ter zagotavljanjem poslovnih povezav 
partnerskih subjektov pri izvajanju investicij.

Z izvajanjem stanovanjskega programa smo lahko toliko bolj 
zadovoljni, če primerjamo uspešnost zagotavljanja novih socialni 
in neprofitnih stanovanj s sosednjimi občinami ali z državnim 
povprečjem. Zadnja štiri leta je bilo pridobljenih kar 32 stanovanj, 
eno stanovanje je bilo dodatno namenjeno za reševanje 
izrednih primerov (stanovanje za izredne namestitve družin), 
pridobili pa smo še 5 namestitvenih sob (za izredne namestitve 
posameznikov, ki bi jim sicer grozilo brezdomstvo). V celoti 
smo adaptirali in preuredili vrsto stanovanj, med njimi dve 
hišniški v domovih krajanov. Nekaj stanovanj pa smo tudi 
prodali zainteresiranim najemnikom in sredstva namenili za 
novogradnjo. Zagotovili smo načrtovano število stanovanj (na 
stanovanjskem področju je bilo v preteklih treh letih vloženih 
preko 250 milijonov, več deset milijonov pa je načrtovanih 
odhodkov še v letošnjem letu), pa vendar imamo še zmeraj na 
seznamu 8 prosilcev za neprofitna in 12 za socialna stanovanja. 
Lestvica socialnih upravičencev je stara že več kot dve leti, zato je 
dejanskih potreb zagotovo več, kot je evidentiranih. 

K razreševanju stanovanjskih problemov pa ni prispevala 
samo občina oziroma JANES, temveč tudi prebivalci sami z 
nakupom praznih stanovanj in gradnjo več deset stanovanjskih hiš 

NA DOBRI

POTI K ODPRAVI

STANOVANJSKEGA

POMANJKANJA

Program Lira 2003.indd 8.10.2002, 17:5822

23

LIRA        Za boljše življenje

- ocenjujemo, da jih je bilo v štirih letih zgrajenih ali pa jih je še v 
gradnji okoli 50!

Občinska stanovanjska politika je resno pristopila tudi k 
pripravam na pričetek izvajanja novogradenj, ko bo progam 
stanovanjske varčevalne sheme stopil v operativno fazo. Skupaj 
z GP Radlje in Stanovanjskim skladom RS bomo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju na področju  Viadukt zgradili 30 
neprofitnih in socialnih stanovanj (pričetek gradnje je načrtovan 
že za letošnjo jesen) ter 15 stanovanj za trg (GP Radlje). Na istem 
območju je predvidena še gradnja treh manjših blokov in objekta 
za centralne dejavnosti. JANES načrtuje še obnovo - temeljito 
adaptacijo zgradbe na Falski 40 v Rušah (tri stanovanja) in vile 
v Logu (7 stanovanj). Pomanjkanje socialnih in neprofitnih 
stanovanj bi moralo biti v naslednjem mandatnem obdobju 
torej odpravljeno.

Da bi se lahko nadaljevale aktivnosti za stanovanjsko  
samopreskrbo (gradnjo individualnih hiš) in gradnjo za trg, smo 
sprejeli vrsto prostorskih aktov in prodali večje število parcel. 
Z vidika prostorskih pogojev, sprejetih izvedbenih aktov, se 
bo lahko nadaljevala gradnja na območju Ledina (indiv. hiše), 
Viadukt (bloki, vrstne hiše, dvojčki), naselja Ruše (indiv. hiše, 
bloki), ZN Bezena (indiv. hiše, vrstne hiše in dvojčki). Investitorji 
bodo fizične osebe in znani investitorji, ki so kupili zemljišča z 
namenom gradnje stanovanj (GP Radlje, Sortima, Dava).

Dolgoročno se predvideva omogočanje stanovanjske gradnje 
še na drugih področjih, za kar bo treba bodisi spremeniti plansko 
rabo zemljišč (predlogi za spremembo prostorskega plana na 
območju Z Bistrice, Loga, Bezene (Turkovo, širitev ZN), Ruš 
(J od glasbene šole, širitev Ledine), bodisi sprejeti prostorske 
izvedbene akte (v Bistrici med bloki in železnico).

Stanovanjska gradnja pomeni za razvoj občine številne 
pozitivne efekte. Zagotavljanje stanovanj ne pomeni le pritegnitev 
investicijskega kapitala, pač pa zlasti pomoč pri reševanju 
socialnih in stanovanjskih stisk, urejenemu videzu okolja in ne 
nazadnje zagotavljanje sredstev za obnovo stanovanjskega fonda 
in novogradnje, katerih vir so najemnine. V naslednjih letih si 
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zagotovo lahko obetamo živahno investicijsko dejavnost ter 
odpravo pomanjkanja stanovanj!

Komunalno gospodarstvo je področje dela, na katerem imajo 
lokalne skupnosti največ opraviti. Zaradi široke palete dejavnosti, 
zahtevnosti in visokih stroškov vzdrževanja ter investicij je 
komunalno gospodarstvo  najtežje obvladljivo področje dela. 
Veliko občutljivost na tem področju povečuje dejstvo, da probleme 
komunale najbolj neposredno čuti velika večina prebivalstva, ki 
upravičeno terja kvalitetno bivalno okolje ter dober komunalni 
standard ob sorazmerno nizkih stroških in plačilih zanje. Zato bo 
tudi vnaprej potrebno iskati najugodnejše izvajalce in upravljalce 
komunalnih objektov in naprav, ki bodo zagotavljali sprejemljive 
konkurenčne cene storitev.

LIRA ljubitelje narave pogosto popelje v gore

VAROVANJE OKOLJA. Z ustrezno ureditvijo komunalne 
infrastrukture in izvajanja storitev najbolj učinkovito prispevamo 
k varovanju zdravega naravnega in oblikovanega okolja, a seveda 
le-tega pogojuje predvsem kultura ljudi in raven njihovega 
zavedanja o pomembnosti tega področja našega življenja. 
Posegi v okolje, ki jih terja razvoj, naj bodo premišljeni, 
obvladljivi in izvajani z ustreznimi izravnalnimi ukrepi. 

DOBRO

PREMISLITI

POSEGE V

OKOLJE
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Z okoljem je potrebno ekonomizirati, prav tako pa tudi 
z ukrepi njegovega varovanja in sanacije že povzročenih 
degradacij ter upravljanja tistih dejavnosti, ki »popravljajo« 
naše vsakdanje obremenjevanje, ogrožanje in poškodovanje 
okolja (ločeno zbiranje, minimiziranje, recikliranje, baliranje, 
sežiganje, odlaganje odpadkov, zmanjševanje emisij v vodo, 
zrak, rekultiviranje zemljišč...). Okoljsko gospodarstvo postaja 
vse bolj zahtevna, pomembna, a tudi draga oziroma donosna 
gospodarska aktivnost.

Ruška občina že vrsto let aktivno sodeluje pri pripravi 
in izvajanju ukrepov varstva okolja. Na nekaterih področjih 
samostojno, na drugih pa v povezovanju s številnimi bližnjimi 
in oddaljenejšimi sosedi - partnerji. Ločeno zbiranje odpadkov, 
spomladanska akcija zbiranja kosovnih odpadkov in nekatere 
druge aktivnosti so že utečene in relativno dobro potekajo. 
Pri izvajanju projektov, kakršni so Cegor, reciklažni center in 
regijska sežigalnica, pa se iz poznanih razlogov precej zatika. 
Zavedajoč se težavnosti problematike je občina že pristopila 
k določenim aktivnostim za razreševanje žgočih problemov. 
Pripravljajo se prostorski akti in večje investicije. Prvi bo zaživel 
projekt zbirnega dvorišča, ki bo dovoljeval opustitev navedene 
spomladanske akcije, kar najhitreje pa, upajmo, tudi komunalni 
kompleks s centralno čistilno napravo. Pomembno dejstvo za nas 
je tudi, da je v nekaterih projektih za sodelovanje pripravljena še 
Občina Selnica in da je v preteklem letu pri nas pričelo poslovati 
tudi privatno podjetje, usposobljeno za zbiranje in predelavo 
sekundarnih surovin. Za obvladovanje področja ravnanja z 
odpadki pa se povezujemo s še enim podjetjem, ki je pripravljeno 
investirati v to poslovno področje. Razveseljivo je dejstvo, da 
smo našli tudi partnerje za sanacijo divjih odlagališč na območju 
gramoznic Matavšek in Bezena. Manjša črna odlagališča bo 
počistila občina sama z izvajanjem projektov javnih del in ob 
asistenci režijskega obrata.

KANALIZACIJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD bo 
zahtevala največ finančnih sredstev (potrebni bosta vsaj dve milijardi 
SIT),  je pa tudi eden največjih projektov zaščite okolja in pitne vode. 
Urejena kanalizacija pomeni razen tega predpogoj za zadovoljstvo 
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prebivalstva, saj je bistven sestavni del kvalitetnega življenja. Pred 
štirimi leti smo ocenjevali, da je za ureditev kanalizacije (prednost 
ima seveda fekalna kanalizacija) potrebnih kar okoli 15 let, če se bo 
financirala iz proračunskih sredstev in zbrane takse za obremenitev 
vode. To pa je odločno predolga doba, da bi se lahko spoprijaznili 
z njo - še posebej tisti ne, ki imajo na tem področju velike težave 
in finančne izdatke. Občina zato že pripravlja postopek oddaje 
koncesije za izgradnjo in upravljanje. Če ne bo večjih preprek, 
je upravičeno pričakovati, da bosta kanalizacija  za vse kraje 
v občini s čistilno napravo izgrajeni v roku 5 do 6 let. Preden 
bo stekla koncesijska gradnja, pa bomo nadaljevali z manjšimi 
deli, da ne bi izgubili zbrane takse: prednostno za dokončanje že v 
času skupne občine pričetega voda od Vrtne ulice do kamnoseštva, 
deloma že izvedenega voda v Ulici ob Mlinščici in začetek del v 
Mirju, območju med pokopališčem in Glazerjevo. Vzporedno se 
bomo pripravljali tudi na kanaliziranje, ponikanje padavinskih in 
zalednih vod ter urejanje hudournih potokov (Bezena, pri ribnikih 
v Rušah, območje Jugove ulice, letnega gledališča, Segulinove,…), 
a bo kanalizacija odpadnih vod vsekakor imela prednost. Program 
urejanja vodotokov, propustov, brežin, pregrad je še zmeraj 
aktualen, razen v delu, ki je bil že realiziran (deloma pomol pri 
RD Ruše ter ureditev dela Lobnice od mostu do izliva, dokončanje 
sanacije Rotovnikovega plazu, kanaliziranje potoka ob regionalni 
cesti pri hmeljišču, gradnja opornega zidu potoka ob Bezenski ul., 
pridobitev tehnične dokumentacije za ureditev hudournikov).

Veliko je bilo na področju kanalizacije že storjenega. V času od 
leta 1999 naprej je kanalizaciji sploh bilo namenjenega zelo veliko 
investicijskega denarja. Samo zato je bilo moč izvesti toliko bolj 
ali manj zahtevnih del. Največje je ureditev kanalizacije v Bezeni 
in gradnja manjše  čistilne naprave. Druge investicije so bile še: 
kanalizacija Bezenske in Kurirske, pomoč pri izvedbi kanalizacije 
za GD Smolnik in Dom upokojencev Ruše, priključitev ZP na vod v 
Vrtni ul.,  kanalizacija za območje Viadukt (del),  kanalizacija dela 
Ul. Ob Mlinščici ( dve fazi) v Bistrici in Košeninove v Rušah. Ne 
smemo pa zanemariti izdelave projektne in druge dokumentacije, 
za kar je bilo potrebnih preko 20 mio SIT. Prizadevali si bomo 
pridobiti največji možni delež namenskih sredstev republike kot 
sofinanciranje k lastnim sredstvom.

KANALIZACIJA,

PODROČJE

NAJVEČJIH

INVESTICIJSKIH

VLAGANJ
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PLINOVODNA INFRASTRUKTURA. Ko se je nekdanja 
skupna občina  odločila podeliti koncesijo za izgradnjo plinovoda, 
je gotovo storila dobro potezo. Pričela se je intenzivna gradnja 
plinovodov in priključevanje manjših, pa tudi večjih porabnikov. 
Osnovni cilji so bili doseženi s tem, da so bila trda kuriva v mnogih 
primerih zamenjana z okolju naklonjenejšim energentom, zrak se 
je postopoma izboljševal (letno se potroši ca 800.000 m3 plina 
in primerno manj premoga ter drv in kurilnega olja ali mazuta), 
izboljšala se je vizualna podoba okolja, ko so se pričele umikati 
velike skladovnice drv, gradnjo plinovodov izkoristimo za sočasno 
obnovo drugih komunalij in cest, kar obnovo poceni, odjemnikom 
pa je bilo precej let omogočeno kuriti cenejše kurivo. 

Zaradi omenjenih učinkov smo se nedavno odločili izvajati 
ukrepe za spodbujanje priključevanja na plin, kar je bilo med 
porabniki z naklonjenostjo sprejeto, z Nepremičninskim skladom 
RS pa smo se dogovorili o izvedbi plinskih kotlovnic v njihovih 
objektih. V bloku v Ul. Ruške čete je bila lani kotlovnica že 
izvedena, za blok v Gimnazijski pa je investicija predvidena za 
prihodnje leto. Tudi v objektih v občinski lasti prehajamo na 
plinsko ogrevanje ( zgradba občine, upravne enote, režijskega 
obrata, osnovne šole, Cezama, kulturni in društveni domovi, 
stanovanjski objekti…). To so omogočile tudi gradnje plinovodov 
po delitvi občine (Košeninova, Ul. Poh. bataljona, Lesjakova, 
Kidričeva, Aškerčeva, Stubiška, Toledova, Kolodvorska ul. ter 
ul. Silve Breznik v Rušah, v Bistrici pa dve etapi po Ulici ob 
Mlinščici.

Že v letošnjem letu se bo predvidoma nadaljevala gradnja 
plinovoda v Bistrici. Nadaljevati je potrebno z gradnjo ob 
Mlinščici in nato izvesti plinovod do območja kulturnega doma, 
kjer se predvideva gradnja v okviru zazidalnega načrta. Letos se 
bo izvajala še gradnja plinovoda po Toledovi in Falski v Rušah, v 
naslednjih letih pa imamo ambicijo, priključiti na plinovod večja 
podjeta ter stanovanjske bloke ob Lobnici. Na splošno je zaradi 
velikih stroškov gradnje smiselno izvajati plinifikacijo predvsem 
tam, kjer so potencialni večji odjemniki oziroma v predelih s 
strnjeno stanovanjsko gradnjo.

PLIN ZA

TOPEL DOM

IN BOLJŠE

OKOLJE
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VODOOSKRBA. Svet se ukvarja z vse večjimi problemi v zvezi 
z onesnaževanjem in pomanjkanjem zdrave pitne vode. Zato je 
zavest ljudi o tem zmeraj bolj izostrena, z naraščanjem stroškov pa 
prebivalstvo tudi zmeraj bolj odločno zahteva realiziranje pravice 
za zdravo, stabilno in kvalitetno oskrbo z vodo. Zavedajoč se 
tega, je občina že v preteklosti precej vlagala v to področje, velik 
pa je tudi prispevek potrošnikov, saj nujne investicije povzročajo 
tudi nenehno povečevanje cene vode.

Sredstva, zbrana z vodarino in dodatna sredstva občinskega 
proračuna in drugih virov, so realizirana v številnih investicijah. 
Preteklo desetletje je pri nas pomenilo obdobje obsežnih raziskav 
novih vodnih virov, po letu 1998 pa smo za zagotavljanje boljše 
kvalitete in povečanje kapacitet izvajali številna investicijska dela:

Rekonstrukcije, obnove, posodobitve: ulica Ob Mlinščici 
(dve etapi) v Bistrici, »Božičkova«, »Dremljeva«, »Ob potoku« 
v Bezeni, Kurirska ul., Bezenska pot,  Aškerčeva, Stubiška, 
Koroška, Kidričeva, Lesjakova, Tovarniška (pri GSKŠ), Areška, 
Kovaška in Falska  v Rušah, sanacija lokalnega vodovoda Fala-
Grad.

Splav s člani(cami) društva LIRA na naši "največji vodi", Dravi
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Novogradnje: Pod vinogradi v Bistrici, Log, območje 
zazidalnega načrta v Bezeni, vodovod za blok Viadukt in Viadukt 
2, nov vodni vir v Selniški dobravi.

Sofinanciranje rekonstrukcij ali gradnje novih cevovodov 
občanom: v Bezeni, Rušah, Smolniku.

Čeprav so bila vlaganja v področje oskrbe z vodo v preteklosti 
obsežna, pa se tudi v prihodnje temu ne bomo mogli izogniti, 
oziroma bomo prisiljeni temu področju nameniti še več denarja. 
Tudi v prihodnje bomo vso pozornost namenjali posodobitvi 
opreme črpališč ter varovanju vodnih virov,  zdravstvene ustreznosti 
pitne vode, investicijam v nova črpališča in rekonstrukcijam 
vodovodov. Zato bomo sodelovali v velikem projektu, v katerem 
bomo združene vse občine sistema »Mariborski vodovod«. Razen 
tega pa bomo posvečali pozornost še tistim posegom, ki so 
lokalnega značaja oziroma pri tem sodelujemo z Občino Selnica.

Da bi zagotovili zadostne količine kvalitetne vode, moramo 
predvsem nadaljevati z investicijskimi vložki, ki bodo omogočili 
zgraditi nov vodohran, zadostno pretočnost vode iz Selniške 
dobrave v »ruški sistem«, hkrati pa varovati aktualne (Areh, 
Fala, Log, Ruše 1, 2, Prosan, TDR…) in potencialne vire, kot so 
Gladovni studenci, Lobnica. Druge velike, pomembne investicije 
pa morajo omogočiti priključitev na enotni sistem še za preostali 
del naselja Log, Glažuto in območje, ki se napaja iz lokalnega 
vodovoda »Prosan«.

V prihodnjih letih se načrtuje nadaljevanje gradnje plinovodov 
ter kanalizacije, zato bo na teh sektorjih sočasno izvajane 
rekonstrukcije vodovodov. To bo zmanjšalo relativne stroške 
gradbenih del in zato bodo te rekonstrukcije imele prioriteto. 
Rekonstruirati je potrebno še več drugih ulic po skoraj vsej občini, 
koncentracija del pa je predvidena zlasti v blokovnih naseljih Ruš. 
Zamenjati je treba vodovodne cevi iz neustreznih in zdravju 
škodljivih materialov (salonit)  ter rekonstruirati magistralne vode 
ob regionalni cesti.

V naši občini pa je tudi precej lokalnih vodnih virov, 
vodnjakov in vodovodov v lasti občanov. V skladu z zakonodajo 
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VODOOSKRBA. Svet se ukvarja z vse večjimi problemi v zvezi 
z onesnaževanjem in pomanjkanjem zdrave pitne vode. Zato je 
zavest ljudi o tem zmeraj bolj izostrena, z naraščanjem stroškov pa 
prebivalstvo tudi zmeraj bolj odločno zahteva realiziranje pravice 
za zdravo, stabilno in kvalitetno oskrbo z vodo. Zavedajoč se 
tega, je občina že v preteklosti precej vlagala v to področje, velik 
pa je tudi prispevek potrošnikov, saj nujne investicije povzročajo 
tudi nenehno povečevanje cene vode.

Sredstva, zbrana z vodarino in dodatna sredstva občinskega 
proračuna in drugih virov, so realizirana v številnih investicijah. 
Preteklo desetletje je pri nas pomenilo obdobje obsežnih raziskav 
novih vodnih virov, po letu 1998 pa smo za zagotavljanje boljše 
kvalitete in povečanje kapacitet izvajali številna investicijska dela:

Rekonstrukcije, obnove, posodobitve: ulica Ob Mlinščici 
(dve etapi) v Bistrici, »Božičkova«, »Dremljeva«, »Ob potoku« 
v Bezeni, Kurirska ul., Bezenska pot,  Aškerčeva, Stubiška, 
Koroška, Kidričeva, Lesjakova, Tovarniška (pri GSKŠ), Areška, 
Kovaška in Falska  v Rušah, sanacija lokalnega vodovoda Fala-
Grad.

Splav s člani(cami) društva LIRA na naši "največji vodi", Dravi
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Novogradnje: Pod vinogradi v Bistrici, Log, območje 
zazidalnega načrta v Bezeni, vodovod za blok Viadukt in Viadukt 
2, nov vodni vir v Selniški dobravi.

Sofinanciranje rekonstrukcij ali gradnje novih cevovodov 
občanom: v Bezeni, Rušah, Smolniku.

Čeprav so bila vlaganja v področje oskrbe z vodo v preteklosti 
obsežna, pa se tudi v prihodnje temu ne bomo mogli izogniti, 
oziroma bomo prisiljeni temu področju nameniti še več denarja. 
Tudi v prihodnje bomo vso pozornost namenjali posodobitvi 
opreme črpališč ter varovanju vodnih virov,  zdravstvene ustreznosti 
pitne vode, investicijam v nova črpališča in rekonstrukcijam 
vodovodov. Zato bomo sodelovali v velikem projektu, v katerem 
bomo združene vse občine sistema »Mariborski vodovod«. Razen 
tega pa bomo posvečali pozornost še tistim posegom, ki so 
lokalnega značaja oziroma pri tem sodelujemo z Občino Selnica.

Da bi zagotovili zadostne količine kvalitetne vode, moramo 
predvsem nadaljevati z investicijskimi vložki, ki bodo omogočili 
zgraditi nov vodohran, zadostno pretočnost vode iz Selniške 
dobrave v »ruški sistem«, hkrati pa varovati aktualne (Areh, 
Fala, Log, Ruše 1, 2, Prosan, TDR…) in potencialne vire, kot so 
Gladovni studenci, Lobnica. Druge velike, pomembne investicije 
pa morajo omogočiti priključitev na enotni sistem še za preostali 
del naselja Log, Glažuto in območje, ki se napaja iz lokalnega 
vodovoda »Prosan«.

V prihodnjih letih se načrtuje nadaljevanje gradnje plinovodov 
ter kanalizacije, zato bo na teh sektorjih sočasno izvajane 
rekonstrukcije vodovodov. To bo zmanjšalo relativne stroške 
gradbenih del in zato bodo te rekonstrukcije imele prioriteto. 
Rekonstruirati je potrebno še več drugih ulic po skoraj vsej občini, 
koncentracija del pa je predvidena zlasti v blokovnih naseljih Ruš. 
Zamenjati je treba vodovodne cevi iz neustreznih in zdravju 
škodljivih materialov (salonit)  ter rekonstruirati magistralne vode 
ob regionalni cesti.

V naši občini pa je tudi precej lokalnih vodnih virov, 
vodnjakov in vodovodov v lasti občanov. V skladu z zakonodajo 
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bomo morali pri večjih vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo 
več družin, skrbeti za spremljanje neoporečnosti vode. Tistim 
občanom, ki se bodo odločali za posodobitev ali širitev, pa bomo 
tako kot doslej priskočili na pomoč s sofinancerskim deležem. 

CESTNA DEJAVNOST je zelo kompleksna, prepletena, 
organizacijsko, upravljavsko, finančno in sicer zahtevna. O tem 
govori že dejstvo, da so ceste različno kategorizirane (državne, 
lokalne, javne in kolesarske poti, gozdne ceste), da imajo različne 
financerje, upravljavce, da k temu področju sodijo še parkirišča, 
pločniki, javna razsvetljava, oporni zidovi, propusti, mostovi, 
železniški prehodi, zelenice in parki…A to njihovih uporabnikov 
ne zanima preveč. Oni želijo ustrezno mrežo cestne in druge 
infrastrukture, ki naj bo dobro vzdrževana. Temu je seveda 
težko ustreči, zato je kljub obsežnemu delu v preteklosti ostalo še 
zelo veliko načrtov za prihodnost. Naštevati kaže zgolj dokončano 
ali narejeno v obdobju zadnjih štirih let.

Državni cesti imamo v občini dve: cesto od Laznice  do Činžata 
in Industrijsko-Tovarniško do mosta čez Dravo. Obe sta relativno 
slabo vzdrževani. Razen manjših vzdrževalnih del je omembe 
vredna le velika investicija sanacije plaza na Falski pečini, ki se 
izvaja s sredstvi Ministrstva za promet in zveze. Bolj razveseljivi 
pa so načrti za prihodnja leta. Že naslednje leto je načrtovan 
začetek obsežne rekonstrukcije Tovarniške ceste od TDR proti 
mostu, pripravlja pa se že tudi rekonstrukcija Falske ceste od centra 
Ruš proti viaduktu pri Lobnici. Občina pa je pridobila tudi študijo 
o prometu v naselju Ruše (obvoznici, ki bi potekala mimo naselja 
Ruše, zgrajeno pa bi bilo še izven nivojsko križišče z železnico).

Več je bilo narejenega na lokalnih cestah in javnih poteh. 
Naštejmo tiste opaznejše: cesta Dobnikov križ, Kožuh-Kozar, 
avtobusno postajališče Škerget, Smolnik-Šumik (dve fazi), 
Kolodvorska-Selniška (del), Žižek-Jarc, Pri kolodvoru, Ruše-
Areh (dve fazi), avtobusno postajališče pri OŠ, Cesta k Dravi 
in ribiškemu domu, cesta k domačijama Marko, Mušič,  Ob 
Mlinščici, Gasilska cesta, Dremljeva …

Daljši od seznama, kaj je bilo storjenega, bi bil seznam želja 
in potreb. Ostanejo naloge, zapisane v prejšnjem, dolgoročnem 
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programu, nekaj je pa tudi novih. Seznam vseh potreb šteje preko 
30 ulic in cest, mi pa naštejmo le nekaj najbolj perečih problemov, 
ki naj dobijo prednost: cesta na Krečijevo, Toledova, Kramerdorf, 
ZN Bezena, preplastitve cest in pločnikov v blokovnih naseljih, na 
območju Viadukt…K temu dodajmo še številne plazove in usade, 
ki ogrožajo naše ceste na pohorskih pobočjih - kakšen ducat jih je 
na različnih koncih.

Pločniki  sodijo k urejenim cestam predvsem zaradi zagotavljanja 
varnosti pešcev ter kolesarjev, saj še dolgo ne bomo imeli urejenih 
kolesarskih stez. Po daljšem času, v katerem se na tem področju ni 
veliko naredilo, smo se ponovno lotili izvajanja gradnje pločnikov. 
Gradimo jih tam, kjer izvajamo rekonstrukcije ali novogradnje 
druge infrastrukture. Nove metre pločnikov smo tako dobili na 
Selniški cesti, v ulici Pri kolodvoru, v Kolodvorski in Toledovi. Še 
v letu 2002 bomo dokončali manjkajoči del pločnika v Ul. Ruške 
čete. Čeprav torej ni zelo veliko pokazati, smo zadovoljni - zaradi 
tega, ker smo usposobili svojo lastno izvajalsko ekipo ( v RO), ki 
je v Toledovi že pokazala, da ji v bodoče lahko zaupamo tovrstna 
dela. Da bi nadoknadili premajhno pozornost gradnji pločnikov v 
naši neposredni preteklosti, je potrebno izvajalsko ekipo okrepiti 
in se načrtno lotiti gradenj zlasti na sledečih odsekih : v Bistrici  od 
vstopa v občino do centra in v nadaljevanju obstoječega pločnika 
do Bezene (ob glavni, regionalni cesti), od Bezene pa prav tako ob 
regionalki do Ruš. Pločnike bomo gradili še v okviru ZN Bezena, 
pa tudi drugih prostorskih izvedbenih območjih, kakršna sta 
URN Viadukt in ZN Bistrica. Hkrati z izvajanjem rekonstrukcije 
Falske ceste in kanalizacije v Mirju bo nujno zgraditi pločnik od 
pokopališča proti Smolniku. Na ta način bo opravljeno najnujnejše, 
s čimer bo varnost pešcev in kolesarjev večja, bolj urejen pa bo 
še videz naših krajev. Ker gre za več kilometrov nujnih in dragih 
(ca 30 mio/km) novogradenj, bodo rekonstrukcije in preplastitve 
obstoječih pločnikov imele status druge prioritete. Ob pločnike in 
ceste je potrebno postaviti nekaj novih postajališč za avtobuse in 
nadstrešnic (Fala, Trg vstaje, OŠ, Prosan, Škerget…).

K urejeni cesti s pločnikom sodi tudi urejena javna razsvetljava. 
Nekaj je bilo v zadnjem mandatu že postorjenega: v Bistrici v 
blokovnem naselju, ob Mariborski cesti proti Bezeni, v Sončni 
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bomo morali pri večjih vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo 
več družin, skrbeti za spremljanje neoporečnosti vode. Tistim 
občanom, ki se bodo odločali za posodobitev ali širitev, pa bomo 
tako kot doslej priskočili na pomoč s sofinancerskim deležem. 

CESTNA DEJAVNOST je zelo kompleksna, prepletena, 
organizacijsko, upravljavsko, finančno in sicer zahtevna. O tem 
govori že dejstvo, da so ceste različno kategorizirane (državne, 
lokalne, javne in kolesarske poti, gozdne ceste), da imajo različne 
financerje, upravljavce, da k temu področju sodijo še parkirišča, 
pločniki, javna razsvetljava, oporni zidovi, propusti, mostovi, 
železniški prehodi, zelenice in parki…A to njihovih uporabnikov 
ne zanima preveč. Oni želijo ustrezno mrežo cestne in druge 
infrastrukture, ki naj bo dobro vzdrževana. Temu je seveda 
težko ustreči, zato je kljub obsežnemu delu v preteklosti ostalo še 
zelo veliko načrtov za prihodnost. Naštevati kaže zgolj dokončano 
ali narejeno v obdobju zadnjih štirih let.

Državni cesti imamo v občini dve: cesto od Laznice  do Činžata 
in Industrijsko-Tovarniško do mosta čez Dravo. Obe sta relativno 
slabo vzdrževani. Razen manjših vzdrževalnih del je omembe 
vredna le velika investicija sanacije plaza na Falski pečini, ki se 
izvaja s sredstvi Ministrstva za promet in zveze. Bolj razveseljivi 
pa so načrti za prihodnja leta. Že naslednje leto je načrtovan 
začetek obsežne rekonstrukcije Tovarniške ceste od TDR proti 
mostu, pripravlja pa se že tudi rekonstrukcija Falske ceste od centra 
Ruš proti viaduktu pri Lobnici. Občina pa je pridobila tudi študijo 
o prometu v naselju Ruše (obvoznici, ki bi potekala mimo naselja 
Ruše, zgrajeno pa bi bilo še izven nivojsko križišče z železnico).

Več je bilo narejenega na lokalnih cestah in javnih poteh. 
Naštejmo tiste opaznejše: cesta Dobnikov križ, Kožuh-Kozar, 
avtobusno postajališče Škerget, Smolnik-Šumik (dve fazi), 
Kolodvorska-Selniška (del), Žižek-Jarc, Pri kolodvoru, Ruše-
Areh (dve fazi), avtobusno postajališče pri OŠ, Cesta k Dravi 
in ribiškemu domu, cesta k domačijama Marko, Mušič,  Ob 
Mlinščici, Gasilska cesta, Dremljeva …

Daljši od seznama, kaj je bilo storjenega, bi bil seznam želja 
in potreb. Ostanejo naloge, zapisane v prejšnjem, dolgoročnem 
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programu, nekaj je pa tudi novih. Seznam vseh potreb šteje preko 
30 ulic in cest, mi pa naštejmo le nekaj najbolj perečih problemov, 
ki naj dobijo prednost: cesta na Krečijevo, Toledova, Kramerdorf, 
ZN Bezena, preplastitve cest in pločnikov v blokovnih naseljih, na 
območju Viadukt…K temu dodajmo še številne plazove in usade, 
ki ogrožajo naše ceste na pohorskih pobočjih - kakšen ducat jih je 
na različnih koncih.

Pločniki  sodijo k urejenim cestam predvsem zaradi zagotavljanja 
varnosti pešcev ter kolesarjev, saj še dolgo ne bomo imeli urejenih 
kolesarskih stez. Po daljšem času, v katerem se na tem področju ni 
veliko naredilo, smo se ponovno lotili izvajanja gradnje pločnikov. 
Gradimo jih tam, kjer izvajamo rekonstrukcije ali novogradnje 
druge infrastrukture. Nove metre pločnikov smo tako dobili na 
Selniški cesti, v ulici Pri kolodvoru, v Kolodvorski in Toledovi. Še 
v letu 2002 bomo dokončali manjkajoči del pločnika v Ul. Ruške 
čete. Čeprav torej ni zelo veliko pokazati, smo zadovoljni - zaradi 
tega, ker smo usposobili svojo lastno izvajalsko ekipo ( v RO), ki 
je v Toledovi že pokazala, da ji v bodoče lahko zaupamo tovrstna 
dela. Da bi nadoknadili premajhno pozornost gradnji pločnikov v 
naši neposredni preteklosti, je potrebno izvajalsko ekipo okrepiti 
in se načrtno lotiti gradenj zlasti na sledečih odsekih : v Bistrici  od 
vstopa v občino do centra in v nadaljevanju obstoječega pločnika 
do Bezene (ob glavni, regionalni cesti), od Bezene pa prav tako ob 
regionalki do Ruš. Pločnike bomo gradili še v okviru ZN Bezena, 
pa tudi drugih prostorskih izvedbenih območjih, kakršna sta 
URN Viadukt in ZN Bistrica. Hkrati z izvajanjem rekonstrukcije 
Falske ceste in kanalizacije v Mirju bo nujno zgraditi pločnik od 
pokopališča proti Smolniku. Na ta način bo opravljeno najnujnejše, 
s čimer bo varnost pešcev in kolesarjev večja, bolj urejen pa bo 
še videz naših krajev. Ker gre za več kilometrov nujnih in dragih 
(ca 30 mio/km) novogradenj, bodo rekonstrukcije in preplastitve 
obstoječih pločnikov imele status druge prioritete. Ob pločnike in 
ceste je potrebno postaviti nekaj novih postajališč za avtobuse in 
nadstrešnic (Fala, Trg vstaje, OŠ, Prosan, Škerget…).

K urejeni cesti s pločnikom sodi tudi urejena javna razsvetljava. 
Nekaj je bilo v zadnjem mandatu že postorjenega: v Bistrici v 
blokovnem naselju, ob Mariborski cesti proti Bezeni, v Sončni 
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ulici (v dveh fazah), ob Mlinščici. V Bezeni smo pričeli z deli 
ob regionalni cesti, v Božičkovi ulici, v Rušah pa smo ali bomo 
kmalu naredili JR v Ul. pri Kolodvoru, Toledovi, Grizoldovi, 
Kolodvorski, Sernčevi, Šolski, Glazerjevi, Gasilski in v Smolniku 
na Gradišču. Kar dolg seznam – a  zahtevkov imamo še več. Zato 
smo že pripravili nekaj dokumentacije in kmalu se bo pričela 
izvajati gradnja v Bistrici ob regionalni cesti, v nadaljevanju 
ob Mlinščici, na območju ZN Bezena, v Štembergerjevinujna 
je obnova v Tovarniški c. in Mariborski v centru Ruš. Zgraditi 
jo je treba še med Glazerjevo in Glažuto, med Falskim gradom 
in elektrarno…Kljub temu bo na seznamu nujnejšega ostalo še 
kakšnih 20 ulic. Planiramo še povečevanje moči  in gradnjo novih 
TP ter izvedbo nizkonapetostnih razvodov v okviru ZN Bezena in 
URN Viadukt.

Na okrogli mizi smo razmišljali, kako bolje urediti promet v naši občini

Parkirna mesta so naslednja boleča plat sodobnosti. 
Avtomobilov je zmeraj več, kultura voznikov se ne izboljšuje 
kaj prida. V naši občini je bilo sicer veliko narejenega, a nekaj 
odprtih problemov še ostaja. Veliko so k odpravi pomanjkanja 
parkirišč prispevala podjetja. Več kot sto so jih uredila samo 
v obdobju po letu 1998. Naj spomnimo na parkirišča podjetij 
Prosan, Ecom, Mega metal ob Lobnici, Messer, Alchrom in 
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Mega metal ter Timberija v industrijski coni Ruše, Elektro MB v 
Rušah, pa na GSKŠ, Dom društva upokojencev, Pošto, Lekarno, 
Seltron v Bistrici, Športni center Maribor (pri Arehu)…Veliko je 
prispevala na tem področju tudi občina. Zgradili povsem na novo 
ali dokončali smo parkirišče pri zdravstveni postaji, pri kolodvoru, 
ob Gimnazijski, na »Ozvaldovem« za lekarno, dve parkirišči pri 
ŠRC ob Tovarniški cesti, pa dve pri pokopališču in parkirišče 
Viadukt, parkirišče pri Ruški koči… Zdi se kar neverjetno, da 
parkirišč še zmeraj ni dovolj. Pa jih res ni. Nadaljevati bomo 
morali z deli in tako kot doslej graditi bodisi asfaltirana bodisi 
gramozirana parkirišča.

Ob »Samskem domu«, kjer je občina pred leti že zgradila dve 
manjši parkirišči, pridobivamo gradbeno dovoljenje za novih 20 
parkirnih mest. Stisko s parkiranjem nameravamo rešiti pri blokih 
in pri prireditvenem centru v Bistrici, domu krajanov v Bezeni, pri 
policijski postaji, domu krajanov Smolnik, pri viaduktu Lobnica ter 
avtobusnem postajališču Fala. Za ekološko parkirišče prevozniki ne 
kažejo več zanimanja, zato nima prioritete. Za razreševanje stiske v 
centru Ruš ob blokih pa kaže razmisliti o izgradnji delov planirane 
severne povezovalne ceste (med bloki in vrtovi ter za gasilskim 
domom v Rušah) in jih začasno nameniti parkiranju.

Pred kratkim so bili zgrajeni, obnovljeni ali razširjeni nekateri 
manjši mostovi. Gre za most pri Markušu, na Bersteljškovem 
potoku, na potoku v Bezenski, v Logu, pa tudi mostiček pri 
otroškem vrtcu. Vsa dela smo izvajali sami (RO), tako pa 
nameravamo obnoviti še most na Rušici pri parkirišču, pri Kožuhu 
v Logu, na Glažuti…Delavci režijskega obrata so doslej in bodo 
v prihodnje izvajali gradnjo manjših propustov, opornih zidov ter 
drugih manjših objektov na naših potokih, hudournikih.

REŽIJSKI OBRAT je načrtovan kot zelo ambiciozen razvojni 
projekt na področju izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del 
zlasti na področju komunale in objektov v javni lasti, dokler se 
ne usposobi za samostojni nastop na tržišču ( s statusom javnega 
podjetja). V ta namen ga v zadnjih letih intenzivno pripravljamo 
v več smereh. Kadrovsko smo ga že doslej krepili v skladu z 
obsegom del, ki smo jih prevzemali od zunanjih partnerjev. Že 
v letošnjem letu imamo načrtovane nove zaposlitve strokovnih 
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ulici (v dveh fazah), ob Mlinščici. V Bezeni smo pričeli z deli 
ob regionalni cesti, v Božičkovi ulici, v Rušah pa smo ali bomo 
kmalu naredili JR v Ul. pri Kolodvoru, Toledovi, Grizoldovi, 
Kolodvorski, Sernčevi, Šolski, Glazerjevi, Gasilski in v Smolniku 
na Gradišču. Kar dolg seznam – a  zahtevkov imamo še več. Zato 
smo že pripravili nekaj dokumentacije in kmalu se bo pričela 
izvajati gradnja v Bistrici ob regionalni cesti, v nadaljevanju 
ob Mlinščici, na območju ZN Bezena, v Štembergerjevinujna 
je obnova v Tovarniški c. in Mariborski v centru Ruš. Zgraditi 
jo je treba še med Glazerjevo in Glažuto, med Falskim gradom 
in elektrarno…Kljub temu bo na seznamu nujnejšega ostalo še 
kakšnih 20 ulic. Planiramo še povečevanje moči  in gradnjo novih 
TP ter izvedbo nizkonapetostnih razvodov v okviru ZN Bezena in 
URN Viadukt.

Na okrogli mizi smo razmišljali, kako bolje urediti promet v naši občini

Parkirna mesta so naslednja boleča plat sodobnosti. 
Avtomobilov je zmeraj več, kultura voznikov se ne izboljšuje 
kaj prida. V naši občini je bilo sicer veliko narejenega, a nekaj 
odprtih problemov še ostaja. Veliko so k odpravi pomanjkanja 
parkirišč prispevala podjetja. Več kot sto so jih uredila samo 
v obdobju po letu 1998. Naj spomnimo na parkirišča podjetij 
Prosan, Ecom, Mega metal ob Lobnici, Messer, Alchrom in 

DA NE BI

"TAVALI

V TEMI"...

UREDIMO TUDI

MIRUJOČI

PROMET

Program Lira 2003.indd 8.10.2002, 17:5832

33

LIRA        Za boljše življenje

Mega metal ter Timberija v industrijski coni Ruše, Elektro MB v 
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ali dokončali smo parkirišče pri zdravstveni postaji, pri kolodvoru, 
ob Gimnazijski, na »Ozvaldovem« za lekarno, dve parkirišči pri 
ŠRC ob Tovarniški cesti, pa dve pri pokopališču in parkirišče 
Viadukt, parkirišče pri Ruški koči… Zdi se kar neverjetno, da 
parkirišč še zmeraj ni dovolj. Pa jih res ni. Nadaljevati bomo 
morali z deli in tako kot doslej graditi bodisi asfaltirana bodisi 
gramozirana parkirišča.

Ob »Samskem domu«, kjer je občina pred leti že zgradila dve 
manjši parkirišči, pridobivamo gradbeno dovoljenje za novih 20 
parkirnih mest. Stisko s parkiranjem nameravamo rešiti pri blokih 
in pri prireditvenem centru v Bistrici, domu krajanov v Bezeni, pri 
policijski postaji, domu krajanov Smolnik, pri viaduktu Lobnica ter 
avtobusnem postajališču Fala. Za ekološko parkirišče prevozniki ne 
kažejo več zanimanja, zato nima prioritete. Za razreševanje stiske v 
centru Ruš ob blokih pa kaže razmisliti o izgradnji delov planirane 
severne povezovalne ceste (med bloki in vrtovi ter za gasilskim 
domom v Rušah) in jih začasno nameniti parkiranju.

Pred kratkim so bili zgrajeni, obnovljeni ali razširjeni nekateri 
manjši mostovi. Gre za most pri Markušu, na Bersteljškovem 
potoku, na potoku v Bezenski, v Logu, pa tudi mostiček pri 
otroškem vrtcu. Vsa dela smo izvajali sami (RO), tako pa 
nameravamo obnoviti še most na Rušici pri parkirišču, pri Kožuhu 
v Logu, na Glažuti…Delavci režijskega obrata so doslej in bodo 
v prihodnje izvajali gradnjo manjših propustov, opornih zidov ter 
drugih manjših objektov na naših potokih, hudournikih.

REŽIJSKI OBRAT je načrtovan kot zelo ambiciozen razvojni 
projekt na področju izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del 
zlasti na področju komunale in objektov v javni lasti, dokler se 
ne usposobi za samostojni nastop na tržišču ( s statusom javnega 
podjetja). V ta namen ga v zadnjih letih intenzivno pripravljamo 
v več smereh. Kadrovsko smo ga že doslej krepili v skladu z 
obsegom del, ki smo jih prevzemali od zunanjih partnerjev. Že 
v letošnjem letu imamo načrtovane nove zaposlitve strokovnih 
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delavcev gradbene in drugih strok. Zaposlovanje je potrebno med 
drugim tudi zato, ker se posamičnim sodelavcem, zaposlenim v 
javnih delih, le-ta iztekajo in bodo v skladu s sprejetim razvojnim 
načrtovanjem prešli v redno delovno razmerje. Potrebe po delavcih, 
ki jih narekuje načrtovani obseg investicijskih ter vzdrževalnih del, 
pa bodo v prihodnje še terjale izvajanje programov javnih del. 
Za te namene bomo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS 
in RO pripravljali konkretne projekte ter iskali primerno delovno 
silo.

Materialni pogoji so drugi temelj dobrega dela. Občina 
je nedavno kupila in adaptirala poslovno zgradbo, delavnice in 
skladišča v centru Ruš. Del prostorov, potrebnih za širitev, ima 
trenutno v najemu. S pogodbo si je zagotovila možnost odkupa 
takoj, ko bo v proračunu za to imela planirana sredstva. Postopoma 
se RO opremlja še s stroji in napravami ter orodjem.

Razen številnih, že naštetih del na področju gradenj in 
vzdrževanja cest ter druge infrastrukture, objektov-zgradb v 
javni lasti, zelenic, parkov…je RO zaupano tudi gospodarjenje 
z našim pokopališčem. Občinskemu svetu je predlagal obsežen 
program obnove in dograditve, ki se v precejšnji meri že izvaja. 
V letošnjem letu bo tako razen že opravljenega (parkirišči, širitev 
za namene žarnega in klasičnega pokopa, ureditev zbiralnika 
odpadkov, ureditev okolja) na novo urejena še zgradba (vežica), 
morebitna nedokončana dela v notranjščini pa bodo prenesena v 
naslednje leto. Celotni program, kakršen je bil sprejet, se časovno 
razteza na tri leta, zato se bodo dela nadaljevala z načrtovanim 
tempom.

Režijski obrat postaja vse bolj pomemben dejavnik (komunalnega) 
gospodarstva, ki lahko zelo pomembno prispeva h kvaliteti 
življenja in razvoju v občini, zato mu bo namenjena posebna 
pozornost. Že doslej pa je vidno prispeval tudi k izboljšanju 
standarda zgradb v občinski ali drugi javni lasti. Naj osvežimo 
spomin z navedbo pomembnejših zgradb, ki smo jih obnavljali v 
njegovi režiji: poslovni prostori občine, režijskega obrata, upravne 
enote, policijske postaje, zdravstvene postaje, železniške postaje, 
nekdanji samski dom, CID, CEZAM, Dom društva upokojencev, 
domovi kulture in krajanov v Bistrici, Bezeni, Rušah, Smolniku, 
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osnovna in srednja šola, otroški vrtec, zgradbe društev (planincev, 
nogometašev, upokojencev, kulturnih, športnih), zunanje 
športne površine… Na tem področju dela za RO skorajda ne 
more zmanjkati, saj imamo predvidene še številne investicije, 
vzdrževanja. Premoženje občine pa se v zadnjih letih nenehno 
povečuje…in se bo zagotovo tudi v prihodnje.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI  - NEGOSPODARSTVO

Izrekanje podpore gospodarstvu brez ustrezne skrbi za 
družbene dejavnosti bi lahko označili za verbalizem, ki k razvoju 
ne more kaj prida prispevati. V okvir družbenih dejavnosti sodijo 
tista področja, ki neposredno ali na daljši rok bistveno prispevajo 
k tehnološki prenovi, večji učinkovitosti, poslovni uspešnosti, 
potrošnji »dobrin prostega časa«, zdravemu in zadovoljnemu 
življenju…Zavedajoč se tega, je ruška občina v preteklosti 
dobro skrbela za to negospodarsko sfero in tudi v iztekajočem 
se mandatu vanjo precej vlagala, četudi je bila sprejeta soglasna 
odločitev občinskega sveta, da dobijo prednost pri izvajanju 
investicij komunalno, cestno in stanovanjsko gospodarstvo. 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE sta deležna okoli petine 
proračunskih sredstev - prihodkov, odvisno od obsega investicij. 
Namenjamo jim ustrezno naklonjenost, saj je jasno, da si z 
dobrim sistemom vzgoje in izobraževanja pripravljamo temelje 
dolgoročnega razvoja, kvalitetnega gospodarskega, kulturnega, 
duhovnega življenja. V vsebino programov občina ne posega, 
skrbi pa za dobre finančne ter prostorske pogoje dela.

Otroško varstvo je pred leti doživelo reorganizacijo z delitvijo 
občine na ta način, da je vrtec postal enota osnovne šole. 
Ocenjujemo, da se razmere za delo in kvaliteta izvajanja programa 
izboljšujejo. Občinski proračun zagotavlja sredstva za delo rednih 
oddelkov, pa tudi za zelo uspešno izvajanje »otroških ustvarjalnih 
delavnic« za tiste otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v 
predšolsko vzgojo. Že vrsto let jih s pomočjo programov javnih 
del izvajamo v Domu krajanov Smolnik, v zadnjem obdobju pa 
smo jih vpeljali še v Domu kulture Bistrica in CID-u. Otroški 
vrtec v Rušah in Bistrici naj nam s svojim rednim delom in 
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delavcev gradbene in drugih strok. Zaposlovanje je potrebno med 
drugim tudi zato, ker se posamičnim sodelavcem, zaposlenim v 
javnih delih, le-ta iztekajo in bodo v skladu s sprejetim razvojnim 
načrtovanjem prešli v redno delovno razmerje. Potrebe po delavcih, 
ki jih narekuje načrtovani obseg investicijskih ter vzdrževalnih del, 
pa bodo v prihodnje še terjale izvajanje programov javnih del. 
Za te namene bomo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS 
in RO pripravljali konkretne projekte ter iskali primerno delovno 
silo.

Materialni pogoji so drugi temelj dobrega dela. Občina 
je nedavno kupila in adaptirala poslovno zgradbo, delavnice in 
skladišča v centru Ruš. Del prostorov, potrebnih za širitev, ima 
trenutno v najemu. S pogodbo si je zagotovila možnost odkupa 
takoj, ko bo v proračunu za to imela planirana sredstva. Postopoma 
se RO opremlja še s stroji in napravami ter orodjem.

Razen številnih, že naštetih del na področju gradenj in 
vzdrževanja cest ter druge infrastrukture, objektov-zgradb v 
javni lasti, zelenic, parkov…je RO zaupano tudi gospodarjenje 
z našim pokopališčem. Občinskemu svetu je predlagal obsežen 
program obnove in dograditve, ki se v precejšnji meri že izvaja. 
V letošnjem letu bo tako razen že opravljenega (parkirišči, širitev 
za namene žarnega in klasičnega pokopa, ureditev zbiralnika 
odpadkov, ureditev okolja) na novo urejena še zgradba (vežica), 
morebitna nedokončana dela v notranjščini pa bodo prenesena v 
naslednje leto. Celotni program, kakršen je bil sprejet, se časovno 
razteza na tri leta, zato se bodo dela nadaljevala z načrtovanim 
tempom.

Režijski obrat postaja vse bolj pomemben dejavnik (komunalnega) 
gospodarstva, ki lahko zelo pomembno prispeva h kvaliteti 
življenja in razvoju v občini, zato mu bo namenjena posebna 
pozornost. Že doslej pa je vidno prispeval tudi k izboljšanju 
standarda zgradb v občinski ali drugi javni lasti. Naj osvežimo 
spomin z navedbo pomembnejših zgradb, ki smo jih obnavljali v 
njegovi režiji: poslovni prostori občine, režijskega obrata, upravne 
enote, policijske postaje, zdravstvene postaje, železniške postaje, 
nekdanji samski dom, CID, CEZAM, Dom društva upokojencev, 
domovi kulture in krajanov v Bistrici, Bezeni, Rušah, Smolniku, 
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športne površine… Na tem področju dela za RO skorajda ne 
more zmanjkati, saj imamo predvidene še številne investicije, 
vzdrževanja. Premoženje občine pa se v zadnjih letih nenehno 
povečuje…in se bo zagotovo tudi v prihodnje.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI  - NEGOSPODARSTVO

Izrekanje podpore gospodarstvu brez ustrezne skrbi za 
družbene dejavnosti bi lahko označili za verbalizem, ki k razvoju 
ne more kaj prida prispevati. V okvir družbenih dejavnosti sodijo 
tista področja, ki neposredno ali na daljši rok bistveno prispevajo 
k tehnološki prenovi, večji učinkovitosti, poslovni uspešnosti, 
potrošnji »dobrin prostega časa«, zdravemu in zadovoljnemu 
življenju…Zavedajoč se tega, je ruška občina v preteklosti 
dobro skrbela za to negospodarsko sfero in tudi v iztekajočem 
se mandatu vanjo precej vlagala, četudi je bila sprejeta soglasna 
odločitev občinskega sveta, da dobijo prednost pri izvajanju 
investicij komunalno, cestno in stanovanjsko gospodarstvo. 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE sta deležna okoli petine 
proračunskih sredstev - prihodkov, odvisno od obsega investicij. 
Namenjamo jim ustrezno naklonjenost, saj je jasno, da si z 
dobrim sistemom vzgoje in izobraževanja pripravljamo temelje 
dolgoročnega razvoja, kvalitetnega gospodarskega, kulturnega, 
duhovnega življenja. V vsebino programov občina ne posega, 
skrbi pa za dobre finančne ter prostorske pogoje dela.

Otroško varstvo je pred leti doživelo reorganizacijo z delitvijo 
občine na ta način, da je vrtec postal enota osnovne šole. 
Ocenjujemo, da se razmere za delo in kvaliteta izvajanja programa 
izboljšujejo. Občinski proračun zagotavlja sredstva za delo rednih 
oddelkov, pa tudi za zelo uspešno izvajanje »otroških ustvarjalnih 
delavnic« za tiste otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v 
predšolsko vzgojo. Že vrsto let jih s pomočjo programov javnih 
del izvajamo v Domu krajanov Smolnik, v zadnjem obdobju pa 
smo jih vpeljali še v Domu kulture Bistrica in CID-u. Otroški 
vrtec v Rušah in Bistrici naj nam s svojim rednim delom in 
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nadstandardnimi programi tudi v bodoče zagotavlja kvalitetno, 
sproščeno odraščanje otrok v spodobno urejenih prostorih s 
sodobno opremo in igrali in na zadostnem številu otroških igrišč. 
Občina pa bo še naprej skrbela za dostopno ceno programov za 
vse. Naj omenimo, da je trenutno v Sloveniji samo sedem vrtcev, 
ki imajo nižjo ali enako ceno, kot je pri nas.

Prihajajoča leta naj vrtcu zagotovijo dobro redno ter 
investicijsko vzdrževanje, posodabljanje opreme, nakup igral, 
predvsem pa boljše prostorske pogoje za otroke in delo zaposlenih. 
V ta namen že letos pričenjamo s prizidkom v Rušah. V njem bomo 
pridobili zbornico, kuhinjo, igralnico in večnamenski prostor, pa 
še nadstrešek za kombi. Na igriščih pa naj najdejo prostor ne le 
najmlajši otroci, pač pa tudi njihovi nekoliko starejši vrstniki v 
spremstvu s starši, ki bodo zagotavljali red in ne bodo dopuščali 
neželenega uničevanja.

Mladim je potrebno nuditi podporo na njihovi razvojni poti

Osnovna šola je temelj vsega organiziranega izobraževanja in 
vzgoje, ki nadaljuje, kar je bilo v družini in vrtcu začeto. Imamo 
relativno dobro šolo, tudi s spodobnim prostorskim standardom in 
opremo. Z državnim sofi nanciranjem je občina v to veliko vlagala, 
zadnja leta pa je bila v šoli največja investicija obnova kotlovnice 
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in centralnega ogrevanja. A to ni bilo vse. Kupili smo še nov šolski 
kombi, zemljišča za nameravane širitve zunanjih športnih igrišč, 
obnovili del šolske ograje, opremljali šolsko kuhinjo in učilnice 
ter pripravljali pogoje za odprtje nove knjižnice.

Nadaljevanju investicij se seveda kljub temu ne bomo mogli 
izogniti. Najpomembnejša naloga bo organizirati izvajanje 
programa »na enem dvorišču«. Zato bomo adaptirali nakdanji, 
v stanovanja spremenjeni učilnici, preselili knjižnico v nove 
prostore, preuredili balkon stare telovadnice v učilnico in na ta 
način omogočili selitev dislociranih učilnic  v prostore matične 
šole. Dograditi bo potrebno jedilnico, vzpostaviti nekaj kabinetov 
v mansardi in zagotoviti dodatni dvoriščni prostor za preživljanje 
časa med odmori (atrij)… Za zagotovitev zunanjih športnih 
igrišč je potrebno dokupiti še nekaj zemljišč in se lotiti njihovega 
urejanja. Redno in investicijsko vzdrževanje bomo zagotavljali ob 
tesnem sodelovanju z Režijskim obratom.

Na šoli in v vrtcu bomo tudi v prihodnje podpirali izvajanje 
nadstandardnega programa in šole v naravi ter usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih. 

Glasbena šola bo s selitvijo oddelkov osnovne šole dobila 
možnost za pridobitev prepotrebnih novih prostorov. To ji bo 
omočilo širitev programa, namestitev nove in modernejše opreme 
in kvalitetnejšo organizacijo izvajanja pouka. Del prostorov bo 
namenjen skupnemu koriščenju z "godbo", enako pa je moč 
pričakovati še za del instrumentov. Za opremo, instrumente ter 
vzdrževanje prostora bo občina kot doslej namenjala proračunska 
sredstva.

Gimnazija in Srednja kemijska šola sta srednji šoli, ki občini 
že dalj časa prispevata ugled, promocijo, možnost kvalitetnega in 
dostopnejšega izobraževanja, intelektualni potencial in mnogo 
drugega. Občina bo tako šolo kot dijaški dom in športno dvorano 
v skupni lasti še naprej materialno podpirala, omogočala izvajanje 
javnih del, sodelovala bo pri vzpostavljanju youth hostla in 
njegovem delovanju ter prizadevanjih šole za pridobitev novih 
programov.
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nadstandardnimi programi tudi v bodoče zagotavlja kvalitetno, 
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KULTURA. Kultiviranje in kulturno ustvarjanje ter ohranjanje 
kulturne dediščine se deloma odvija na profesionalno organizirani 
ravni (knjižnice, obnova in ohranjanje dediščine ter spomenikov), 
deloma pa na ljubiteljski ravni v okviru društev. Zelo pomembno 
je tudi sodelovanje s šolami in organiziranim preživljanjem 
prostega časa mladih znotraj Centra interesnih dejavnosti (CID) 
in Centra za mlade (CEZAM).

V preteklih letih smo se veselili novih in razširjenih prostorov 
knjižnice. Najprej v Rušah in nato še v Bistrici. Tudi za 
posodobitev opreme skrbimo, slabše za lasten knjižni in drugi 
fond. A velik obisk v knjižnicah že narekuje nova vlaganja, 
zato je potrebno povečati prostore obeh knjižnic, jih dodatno 
opremiti, zagotavljati hitrejše bogatenje fonda in razmisliti tudi o 
drugačnem, boljšem sodelovanju s šolsko knjižnico.

"Liraši" po akciji čiščenja Letnega gledališča

Zgledno smo se lotevali tudi obnove kulturne dediščine in 
spomenikov. Sodelovali smo tako pri zaščiti posvetne, kulturno 
zgodovinske, tehnične kot sakralne dediščine. Opazno se je 
spremenila vnanjost nekaterih častitljivejših zgradb starejšega 
izvora. Potrebno bi pa morda bilo, da bi s fi nančnimi in 
materialnimi ukrepi vzpodbudili k obnovi tudi nekatere zasebne 

VEČ KULTURE

ZA VEČ
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lastnike tipičnih vaških, kmečkih…hiš. Občasno obnavljamo 
najbolj prizadete prosto stoječe plastike ter spomenike. Največja 
vlaganja so bila potrebna prav v obnovo centralnega spomenika 
z grobnico v Rušah. Pomagali smo še pri začetkih obnove 
latinske šole (»gimnazije«) in tako rekoč vseh kapelic. Ruški 
letni oder je naslednji spomeniški objekt, ki smo se ga lotili. A 
dela ne bo zmanjkalo. Nadaljevati moramo z obsežnim projektom 
ureditve letnega odra, latinske šole, obnovo galerije na prostem, 
obeliska na Trgu vstaje. Vse sile pa je nujno vpreči še za vrnitev 
in posodobitev muzeja, ki naj bo muzej kulturne, prosvetne, 
tehniške... zgodovine naših krajev.

Ena od številnih kulturnih prireditev društva LIRA

Kulturna društva v občini delujejo na različnih področjih. 
Zelo številna so, povezana tudi z društvi sosednjih občin v Javni 
sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti s sedežem v Rušah. 
Lahko smo veseli dejstva, da imamo zelo razvejano dejavnost, na 
določenih področjih pa celo zavidljivo kakovostno raven. Občina 
za to namenja relativno velika sredstva, precej pa, razen za delo 
društev namenja še za zagotavljanje prostorov in opreme. Obnovili 
smo in pridobili nove prostore v Domu krajanov Smolnik. Dom 
kulture Ruše je sredi pomembnih obnovitvenih del, Dom krajanov 
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letni oder je naslednji spomeniški objekt, ki smo se ga lotili. A 
dela ne bo zmanjkalo. Nadaljevati moramo z obsežnim projektom 
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Bezena je bil deloma obnovljena, deloma pa se obnova načrtuje 
še v letošnjem letu. Dom krajanov v Bistrici je bil obnovljen v 
največji meri, a tudi tukaj so potrebna še številna dela. V Rušah in 
Bistrici smo kupili nove stole in za to namenili kar precej denarja, 
bistriški prireditveni center pa je dobil tudi »Jurčka«, servisni 
paviljon. V prihodnje želimo za nemoteno izvajanje kulturne 
dejavnosti društev poskrbeti za:

dokončanje pričete obnove domov, nabavo avdiovizualne 
opreme, pridobitev novih prostorov za društva z dozidavo 
DK Ruše, DK Bistrica, dokončanje projekta ureditve letnega 
gledališča in zagotovitev zadostnih sredstev za tekoče poslovanje 
in nabavo neobhodne opreme.

Posebno pozornost pa namenjamo mladini. Mladim so seveda 
namenjeni vsi našteti prostori in ukrepi, pa tudi s skrbjo za druga 
društva, igrišča (šport, gasilstvo…), šole itd. omogočamo dejavnost 
in preživljanje prostih ur mladim. A mladi so le »specifika. Prav 
zato smo uredili CID in CEZAM. Kanimo nadaljevati s projektom 
CID, izvajali pa bomo tudi potrebne aktivnosti za dokončanje 
CEZAMa v Rušah, za mlade Bitričan(k)e pa bo razveseljiva 
pridobitev novih prostorov CEZAMa v Domu kulture. Številnim 
potrebam mladih po zabavi, druženju pa še ne moremo ustreči. 
Glasbeni paviljon z dvorano (večnamensko) za ples, koncerte, 
z gostinskim servisom, s prostori za vadbo godbe in glasbenih 
skupin, je pripravljen v obliki idejnega projekta. Potrebno bo 
zbrati še dovolj podpore in sredstev za izvedbo.

Posebna oblika pomoči mladim je finančna pomoč pri 
izobraževanju, usposabljanju. Doslej smo različne oblike 
štipendiranja nudili predvsem zaposlenim v občini, javnih delih, v 
naših zavodih, pa tudi različnim uspešnim mladim posameznikom, 
ki so dosegali vidnejše uspehe in se udeleževali usposabljanj, 
taborov, poletnih šol doma in v tujini. Premisliti je moč, ali ne 
bi bila boljša varianta združitev vseh teh sredstev v »štipendijski 
fond«, pritegniti zainteresirana podjetja in še koga. Za razmislek 
o ustanovitvi fundacije torej gre, kar smo pred leti že predlagali, 
pa ni bilo pretiranega navdušenja. Morda pa pravi trenutek šele 
prihaja?

USTREČI
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NJIHOVI MERI

IN POTREBAH
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ŠPORT je podobno kot kultura zelo razvit po obsegu kot po 
doseženih rezultatih, saj nekateri dosegajo vrhunske rezultate v 
državnem in svetovnem merilu. Najštevilnejši športniki so mladi, 
čemur moramo posvečati največjo pozornost. Zato je zlasti nujno 
podpirati množičnost, ki je tudi eden izmed pogojev vrhunske 
kvalitete, zdravega preživljanja prostega časa, socializacije, 
kultiviranja…

Vrhunskim posameznikom(cam) gre ne le pozornost, pač pa tudi nujna pomoč

Vse našteto opravičuje precejšnja vlaganja v šport, v dejavnost, 
objekte, opremo. Prostorski in drugi standard je dober. Razen 
občine k temu največ prispevajo društva sama, nekaj pa je že bilo 
državne pomoči, ki se je nadejamo še naprej.

V Bistrici so športniki pred nedavnim dobili nove društvene 
prostore, igrišče za mali nogomet in odbojko, obnovljeno 
razsvetljavo, predvidena je obnova obstoječih objektov, naprav. 
Bezena bo dobila preurejeno nogometno igrišče, nameravamo pa 
posodobiti še spremljajoči gospodarski objekt.

 V Rušah je ob izrednem angažmaju ob uvrstitvi v prvo ligo 
klub skupaj z občino spremenil podobo nogometnega stadiona. 

ŠPORT IN

REKREACIJA

STA POGOJ

ZA ZDRAVO

ŽIVLJENJE
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Vrstili so se obnova igrišč, tribun, ograj, garderob, izvedlo 
se je novo pomožno igrišče. Pridobljeni so idejni projekti za 
nadaljnje investicije, razrešiti bo potrebno zadrege z lastništvom 
in funkcioniranjem gostinskega objekta. Okolico stadiona bomo 
v prostorskih planih predvideli za širitev športno rekreacijske 
dejavnosti, enake namene pa imamo še z nekdanjo »gramoznico 
Matavšek«, vključno z ureditvijo »trim poligonov«.

Športno rekreacijski center (ŠRC) pri »tenisplacu« je bil nedavno 
obnovljen. Prav tako smo zagotovili sredstva in izvedbo javnih del 
za obnovo v bližini ležečega strelišča, ki mu bo dolgoročno treba 
najti novo lokacijo. Na novo smo zgradili igrišče za odbojko na 
mivki, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Neuresničena je (za 
sedaj) želja, da bi s sofinanciranjem države prizidali eno ladjo k 
športni dvorani, kar pa ostaja v investicijskih načrtih. Razveseljivo 
pa je, da smo že naročili in deloma plačali novo športno opremo 
V neposredni bližini je ribiški dom, kjer se tudi vlaga v obnovo in 
posodabljanje zgradb. Prvi koraki so bili narejeni še za izgradnjo 
pomola - priveza čolnov ter ribiškega poligona.  

Najstarejša in največja želja mnogih občanov pa je, da se na 
terenu ŠRC zgradi plavalni bazen kot nadomestilo za tistega, ki ga 
nosimo starejši z nostalgijo v srcu in ki je danes zasut. Za bazen 
smo pridobili dva idejna projekta in investicijsko študijo. Le-ta 
kaže, da je za sedaj zimski bazen nedosegljiv in da ne more pokriti 
stroškov delovanja. Letni plavalni bazen pa ni tako odmaknjena 
utopija, da ga ne bi ponudili občanom ter občinskemu svetu v 
premislek. Z ambicijo, da se zasnuje kot prva faza, ki omogoča 
tudi dograditev v večji kompleks z zimskim bazenom, ko bodo to 
omogočale investicijske sposobnosti.

Pa pritegnimo E. Blochu, ki je toliko stavil na »princip upanja« in 
ponovimo za drugimi: »Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče!«

ZDRAVSTVO kot organizirana dejavnost samo po sebi ne 
more zagotoviti zdravega življenja, si pa zdravega življenja ne 
moremo predstavljati brez dobrega zdravstva. Najprej pa moramo 
kajpak sami kaj storiti zase s pravilnim načinom življenja, 
prehranjevanjem, telesno, kulturno, duhovno aktivnostjo.

PLAVALNI

BAZEN - 

DOLGOLETNA

ŽELJA

DOMAČINOM
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LIRA        Za boljše življenje

V programu že našteta področja prispevajo k našemu zdravju. 
Vabijo k aktivnemu življenju ob vznožju in na pobočjih Pohorja 
kakor na in ob reki Dravi. Če pomislimo na načrte v Zelenem dolu 
v Bistrici (ŠRC), vodno rekreacijskem centru v Bezeni, pri ribiškem 
domu ter nogometnem stadionu, Matavškovi gramoznici in izlivu 
Lobnice, se lahko malo poigramo tudi z besedami. Vsa ta območja, 
ki ležijo »za Dravo« in naj ponujajo možnosti za šport, rekreacijo, 
krepitev zdravja, lahko povežemo v projekt Z(a)DRAVJE!

Tudi če še tako želimo, pa se žal ne moremo izogniti 
preventivnim obiskom zdravstvenih ustanov in tudi kurativnim 
ne. Poskrbimo zato za čim boljše storitve in materialne 
možnosti za njihovo izvajanje, najsi bo preko storitev zavoda 
ali koncesionarjev, s katerimi smo sklenili pogodbe (splošni in 
zobozdravniki, nenujni zdravstveni prevozi, fizioterapija).

Pred kratkim smo precej izboljšali pogoje dela v 
zobozdravstvenih ordinacijah ter laboratoriju. Razen občine je 
sredstva prispeval zdravstveni dom - za opremo. Pravkar pa 
pridobivamo gradbeno dovoljenje tudi za nadzidavo zdravstvene 
postaje za potrebe varstva žena, otrok in mladine. Nekaj sredstev 
za nakup opreme ponovno načrtuje ZDM, sofinanciranje pa je 
obljubilo še Ministrstvo za zdravje. Smo tudi sofinancerji gradnje 
specialističnih zobozdravstvenih prostorov ZD Maribor. Ker bo 
nujna še posodobitev starih prostorov, se na področju zdravstva 
obetajo številne investicije v bližnji prihodnosti. 

SOCIALNO VARSTVO. Podatki, ki govore o tem, da naši 
občani dobivajo podpovprečne plače in pokojnine ter da imamo 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, jasno izpričujejo neugodno 
socialno situacijo. Nekoliko bolj razveseljiv je podatek, da pa se 
je brezposelnost v zadnjih štirih letih zmanjšala za skoraj 
četrtino. K temu največ prispevajo podjetja z ugodnimi poslovnimi 
rezultati in izvajalci programov javnih del. Občina, ki je naročnik 
vseh javnih del, je hkrati tudi njihov največji izvajalec. V štirih 
letih je v programih JD našlo zaposlitev skoraj 500 ljudi (trenutno 
je zaposlenih okoli 140), od katerih se jih del redno zaposli. Zelo 
pomemben je podatek, da za izvajanje javnih del letno pridobimo 
povprečno nekaj manj kot 100.000.000 tolarjev državnih sredstev. 
Jasno je torej, da si moramo še naprej prizadevati za izvajanje 

POSKRBIMO ZA

ZDRAVJE SAMI -

SKUPNOST NAM

MORA PRI TEM

POMAGATI
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JD in pripravljati nove projekte. Pri tem bomo sledili želji, da bi 
čimveč javnih delavcev dobilo možnost za (samo)zaposlitev in da 
bi bilo vključenih čimveč žensk ter starejše populacije.

Izvajali bomo tudi druge ukrepe, skupaj z Zavodom za 
zaposlovanje in Centrom za socialno delo ter koncesionarji, ki 
bodo blažili stiske ljudi. Tržno gospodarstvo namreč neusmiljeno 
pritiska in številne družine ali posamezniki potrebujejo našo 
pomoč. Vedeti morajo, da v stiski niso ostali sami.

VESELILI PA

SE BOMO TUDI 

DOMA V

KAKŠNI OD

BLIŽNJIH

OBČIN.

Na tradicionalnem pohodu na Pečke ob prazniku dela

Veliko prispevamo že z gradnjo socialnih in neprofi tnih 
stanovanj, ki jih dobivajo zlasti mlade družine. Ohranili bomo 
subvencioniranje socialnih ter znižane neprofi tne najemnine. 
Trudili se bomo, da bi realizirali (v sodelovanju z Nepremičninskim 
skladom RS) načrtovano gradnjo nekaj varovanih stanovanj, prav 
posebej pa je treba poudariti, da ohranjamo ambicijo po gradnji 
doma starostnikov. Verjetno v obliki enote že delujočega doma, ki 
bi naj bila dovolj velika vsaj za oskrbovance iz našega ožjega okolja. 
Program pomoči starejšim in invalidom na domu se bo nadaljeval 
kot koncesionirana dejavnost in kot javno delo. Nakazujejo se 
možnosti, da v Rušah dobimo še manjšo enoto Varstveno delovnega 
centra za tiste, ki so potrebni tovrstne pomoči.

Med našimi krajani so dobro sprejeti še drugi ukrepi, izvajani že 
precej časa. To so razne oblike pomoči socialnim upravičencem, kot 
so pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, sofi nanciranje letovanja 
otrok v Punatu, Poreču, Ankaranu, na Zidanškovem domu (okoli 
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80 otrok)…, subvencioniranje šolskih malic, dotiranje organizacij 
RK in Karitas, izredne socialne pomoči, pomoč pri delu društva 
upokojencev, organizacija prireditev, družabništva za ostarele…

Skratka, občina se bo potrudila nuditi pomoč vsem tistim, ki so 
do take pomoči iz razlogov socialnih težav upravičeni in tako biti 
»socialna lokalna skupnost«.

Z dobrodelne prireditve, ki jo je organizirala LIRA

ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE IZVEDBE PROGRAMA

Za tako obsežen, ambiciozen program je nujna dobra 
organiziranost, kadrovska zasedenost in fi nančna izvedljivost. 
Tudi na tem področju lahko nadaljujemo na dobrih temeljih.

Organizacijsko smo razvili mrežo, ki je ne kaže bistveno 
spreminjati, pač pa le dograjevati. Kar zadeva povezave z izvajalci 
javnih služb na področju komunalnih ter negospodarskih dejavnosti, 
so ocene uprave in občinskega sveta dobre. Vemo tudi, kaj in kje je 
potrebno izboljšati. Javne zavode, javna podjetja, koncesionarje… 
razumemo kot partnerje, s katerimi skušamo najti poti za čim boljše 
servisiranje potreb prebivalstva. Zelo pomemben del mreže za 
izvajanje programa pa so seveda tudi dejavniki notranje občinske 
organiziranosti. Stranke in občinski svet naj v tej mreži še naprej 
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igrajo vlogo tistih, ki se zavzemajo za koristi prebivalstva in krajev 
v občini bolj kot za morebitne strankarsko ideološke interese. 
Podobno vlogo naj igrajo tudi delovna telesa občinskega sveta in 
krajevni odbori, župan in občinska uprava pa naj bodo garant za 
profesionalno izvajanje regulative, letnih proračunov in dolgoročnih 
razvojnih programov. Krajevni odbori naj dobijo večjo vlogo pri 
določanju prioritet investicij, enako pa velja za številna društva, 
ki delujejo samostojno ali povezana v zveze (gasilsko, športno, 
kulturno). Ta vpliv civilne družbe je potreben predvsem zato, ker 
je aktualni program, ki ga ponujamo v premislek, dolgoročen in 
le osnova za operativnejši načrt sledečega mandatnega obdobja. 
Gradi na programu, pripravljenem pred štirimi leti, v precejšnji 
meri že realiziranem in z aktualnimi potrebami dopolnjenem. V 
organizacijsko mrežo pa kot pomembnejši dejavniki spadajo zlasti 
še  Javni nepremičninski sklad (JANES), režijski obrat »na poti 
preoblikovanja v javno podjetje« in Center za mlade (CEZAM). 
Vsi so potrebni nadaljnjega razvijanja in kadrovske krepitve, saj 
dolgoročno javna dela ne morejo biti »hrbtenica«, pač pa le pomoč 
pri izvajanju zastavljenih nalog.

Za kvalitetno izvajanje nalog, zagotavljanje vpliva prebivalstva, 
civilne družbe potrebujemo dobro obveščenost zainteresiranih. 
Sedanji sistem obveščanja, informiranja ocenjujemo relativno 
ugodno. Več je najbrž potrebno storiti še na področju pogostnosti in 
širine informacij, k čemur pa bomo bistveno prispevali z načrtovanim 
informiranjem s pomočjo elektronskih medijev (interneta).

Brez zadostnega finančnega potenciala ostanejo programi le 
deklarativni. V preteklih štirih letih smo pokazali, da je moč doseči 
tudi zelo velike premike. Nesporno dejstvo je, da smo prihodkovno 
stran podvojili. V nekdanji skupni občini je bil strukturni delež 
»ruškega« območja konec leta 1998 težak nekaj manj kot 500 mio, 
konec letošnjega leta pa bo proračunskih prihodkov predvidoma 
že čez 1000 mio sit. Del je k temu prispevala inflacija, veliko pa 
tudi dezinvestiranje občine (preko 300 mio), občani s prispevki za 
krajevne akcije 44 mio) ter država (350 mio za JD, 10 mio Sklad 
za regionalni razvoj za ceste, 1,7 mio za dokumentacijo, 8,6 mio 
za kulturne programe.) Zelo pomembna so državna vlaganja  v sa 
nacijo plaza na Falski pečini (ocenjeno 80 mio) in stanovanjsko 
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gradnjo (podpisana pogodba za 96 mio). Tudi vsa zbrana državna 
taksa za obremenitev vode (preko 100 mio)  je bila investirana v 
občini. Obdobje , ki je pred nami, napoveduje določene zakonske 
spremembe na področju fi nanciranja lokalnih skupnosti, zato lahko 
napravimo zgolj projekcijo na osnovi sedaj veljavne regulative. 
Upoštevajoč dejstvo, da bo dezinvestiranje občinskega 
premoženja manjše in upoštevajoč ocenjena namenska sredstva 
za investicije lahko napovemo, da se vsaj nominalno investicijski 
potencial ne bo bistveno zmanjšal, realno pa. Pred nami je torej 
naloga, da povečamo posamične prihodkovne postavke.

Napisan programski osnutek je osnova za razpravljanje v 
okviru društva LIRA, med simpatizerji, prijatelji, znanci... 
Temelji na empiričnih podatkih in programskih vizijah ter oceni, 
da poznamo interese, potrebe prebivalstva, gospodarstva in drugih 
subjektov razvoja. Razprava bo morala to potrditi, dopolniti, kaj 
popraviti, opustiti…Ko in če bo program našel dovolj podpore, 
bo ponujen tistim, ki so ga pripravljeni s političnim angažmajem 
realizirati skozi odločanje v občinskem svetu. Mi pa bomo v 
vsakem primeru nadaljevali z našimi društvenimi aktivnostmi, 
sodelovali z drugimi in se veselili slehernega uspeha.

     VILI REZMAN
     julij-avgust 2002

Za konec še prijazen nasmeh po uspešnem vzponu na Triglav in srečanju na 
Kredarici
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igrajo vlogo tistih, ki se zavzemajo za koristi prebivalstva in krajev 
v občini bolj kot za morebitne strankarsko ideološke interese. 
Podobno vlogo naj igrajo tudi delovna telesa občinskega sveta in 
krajevni odbori, župan in občinska uprava pa naj bodo garant za 
profesionalno izvajanje regulative, letnih proračunov in dolgoročnih 
razvojnih programov. Krajevni odbori naj dobijo večjo vlogo pri 
določanju prioritet investicij, enako pa velja za številna društva, 
ki delujejo samostojno ali povezana v zveze (gasilsko, športno, 
kulturno). Ta vpliv civilne družbe je potreben predvsem zato, ker 
je aktualni program, ki ga ponujamo v premislek, dolgoročen in 
le osnova za operativnejši načrt sledečega mandatnega obdobja. 
Gradi na programu, pripravljenem pred štirimi leti, v precejšnji 
meri že realiziranem in z aktualnimi potrebami dopolnjenem. V 
organizacijsko mrežo pa kot pomembnejši dejavniki spadajo zlasti 
še  Javni nepremičninski sklad (JANES), režijski obrat »na poti 
preoblikovanja v javno podjetje« in Center za mlade (CEZAM). 
Vsi so potrebni nadaljnjega razvijanja in kadrovske krepitve, saj 
dolgoročno javna dela ne morejo biti »hrbtenica«, pač pa le pomoč 
pri izvajanju zastavljenih nalog.

Za kvalitetno izvajanje nalog, zagotavljanje vpliva prebivalstva, 
civilne družbe potrebujemo dobro obveščenost zainteresiranih. 
Sedanji sistem obveščanja, informiranja ocenjujemo relativno 
ugodno. Več je najbrž potrebno storiti še na področju pogostnosti in 
širine informacij, k čemur pa bomo bistveno prispevali z načrtovanim 
informiranjem s pomočjo elektronskih medijev (interneta).

Brez zadostnega finančnega potenciala ostanejo programi le 
deklarativni. V preteklih štirih letih smo pokazali, da je moč doseči 
tudi zelo velike premike. Nesporno dejstvo je, da smo prihodkovno 
stran podvojili. V nekdanji skupni občini je bil strukturni delež 
»ruškega« območja konec leta 1998 težak nekaj manj kot 500 mio, 
konec letošnjega leta pa bo proračunskih prihodkov predvidoma 
že čez 1000 mio sit. Del je k temu prispevala inflacija, veliko pa 
tudi dezinvestiranje občine (preko 300 mio), občani s prispevki za 
krajevne akcije 44 mio) ter država (350 mio za JD, 10 mio Sklad 
za regionalni razvoj za ceste, 1,7 mio za dokumentacijo, 8,6 mio 
za kulturne programe.) Zelo pomembna so državna vlaganja  v sa 
nacijo plaza na Falski pečini (ocenjeno 80 mio) in stanovanjsko 
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