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Pred leti napisan Program za boljše življenje ni v nobenem delu zastarel, 

tako da bi ga bilo potrebno zato zamenjati. Bil je zelo dober vodnik za naše 

delo. Ko ga danes ponovno prelistavamo, ugotavljamo, da je bil skoraj v celoti 

tudi realiziran. V njem ni bilo mogoče natančno predvideti vsega, kar smo 

v zadnjih štirih letih napravili. Nove okoliščine so pač pred nas postavljale 

tudi nove naloge, ki smo se jih morali lotiti. Tako lahko danes ugotovimo, da 

je pravzaprav bilo narejenega celo več, kot smo si zastavili za cilj, da so dol-

goročne usmeritve prave in jih ni potrebno spreminjati. Pretekla leta pa so 

pokazala tudi »trše orehe«, ki jih nismo uspeli »zdrobiti« in morda zahtevajo 

drugačen pristop. Nikakor pa to ne pomeni, da bi morali te naloge ali cilje 

opustiti.

Če smo lahko s svojim delom, sodelovanjem pri razvoju naše občine za-

dovoljni, če so vrednote, cilji, naloge in usmeritve za naprej ocenjene kot 

pravšnje, potem se seveda zastavi vprašanje: »Zakaj sploh pisati nov program 

za boljše življenje? Ne bi bilo dovolj, če bi preprosto vztrajali na že uhojeni 

poti?«

Odgovori na zastavljena vprašanja so v kratkem sledeči:

- ostati pri starem programu ne bi bilo dovolj ambiciozno, saj je v največji 

meri že doživel realizacijo v stvarnosti;

- razmere v našem ožjem okolju so se v zadnjem obdobju precej spremenile 

in pokazale, da si moramo zastaviti nekaj novih ciljev;

- nekatere naloge, projekte je potrebno posodobiti, tudi spremeniti;

- na ravni države so se v neposredni preteklosti zgodile velike družbene spre-

membe (politične, gospodarske …), napovedane so številne reforme in 

tudi mi ne moremo zgolj vztrajati pri starih vzorcih;

- številne prioritete so se spremenile in drugače razvrstile, zato je nujno pri-

lagoditi lastne programe;

- ko se »iztrošijo« partnerstva iz preteklosti, ki so tudi dajala dobre sadove 

skupnega dela, se je potrebno potruditi za nove, čim širše družbene pove-

zave, ki naj omogočijo:

a) natančno analitično oceniti realno stanje v razvoju;

b) definirati najpomembnejše razvojne potrebe, vizije ter projekte;
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c) zbrati kritično maso kadrovskega potenciala in političnega partnerstva, 

potrebnega za prelivanje idej v vsakdanje življenje.

Pričenja se (natančneje: se je že pričelo) neko novo obdobje. Tisti, ki 

smo doslej znotraj DRUŠTVA ZA RAZVOJ – LIRA ali s svojim politič-

nim delovanjem najodločneje razvojno vplivali na tokove v naši občini 

in tudi preko njenih meja, smo prepričani, da moramo vztrajati tudi v 

bodoče. Ne želimo stati ob strani in se »post festum« priključiti razvoj-

nim skupinam, idejam, posamičnim projektom ter celovito povezanim in 

osmišljenim planom. Naša odločitev je, da kreiramo koncepte, jih preva-

jamo v posamične naloge in jih poizkušamo tudi implementirati, jih torej 

udejanjiti. Zavedamo se hkrati, da to pomeni prevzem odgovornosti za re-

zultate našega dela, vodenja ter upravljanja lokalne skupnosti. A kakor se 

želimo skupaj veseliti ob vseh morebitnih in pričakovanih uspehih, tako 

smo pripravljeni na povečane napore, intenzivnejše delo, kompromisne 

rešitve … v obdobjih, ko je to potrebno. 

Brez težav pač ne gre. Ne v podjetjih, ne v zavodih, ne v družinskem oko-

lju, ne v društvih ali kjerkoli drugje. Zato je prav, da se tega zavedamo vna-

prej, da smo pripravljeni na to. Saj veste, z Brechtom se moramo strinjati, da 

»srečni dnevi in uspehi ne pridejo tako samoumevno in gotovo, kot jutra po 

prespani noči«. 

Tudi letošnji občinski nagrajenci so bili in so aktivni člani različnih društev.
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Popolnoma jasno nam je, kako omejene so moči in znanje posameznikov, 

družin, društev, podjetij, politikov ali strank, občin in celo države, ki je s svoji-

mi »prikritimi mrežami« najmočnejša od vseh. Zato nam je tudi docela jasno, 

da lahko še največ dosežemo takrat, ko se znamo bolj povezovati kot ločevati 

ali izključevati. Uspešnejši smo takrat, ko sejemo pozitivno vzdušje, ko 

gradimo na odprtosti in sprejemanju drugačnosti, razlik.

Takšne, kolikor je le mogoče optimirane družbene harmonije pa ne more-

mo doseči, če vse prepustimo voditeljem(icam), občinski ali državni politiki. 

Civilna družba, zlasti dobro organizirana in osmišljeno delujoča, lahko pri-

speva levji delež.

In ker je tako pomembna, je prav, da ji prisluhne tudi politika. V »DRU-

ŠTVU ZA RAZVOJ – LIRA« smo prepričani že vsa leta od nastanka, da 

morajo društva prispevati svoj delež h kvaliteti življenja, da je naša naloga 

biti dovolj prepričljiv in povezovalen dejavnik, da mu bo prisluhnila politika, 

lokalna oblast. Naš program zato ni bil nikoli zgolj program prijetnega, zabav-

nega, sproščujočega preživljanja prostega časa. Tudi to, seveda, je naša potreba 

in skrb. A v jedru našega delovanja je le »prizadevanje za boljše življenje«, 

ki mora voditi h kvalitetnim zamislim, programom in njihovemu izvajanju 

na različnih področjih v družbi. Gospodarski, socialni, duhovni, politični, 

Za varnost in dobo vseh.
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komunalni in drugi problemi ter njihove rešitve nam »ne dajo miru«. Iščemo, 

ponujamo, argumentiramo, izvajamo rešitve ter ukrepe. Vemo, da v društvih 

lahko prispevamo k temu največ, kadar smo odprti za vse. Kadar posamičnih 

zadev ne ocenjujemo in merimo le s »političnimi vatli« in kadar se ne zapira-

mo v strankarske okvire.

Društvo za razvoj – LIRA zato snuje ambiciozne razvojne načrte, vabi k 

sodelovanju vse zainteresirane in tudi naleti na naklonjen odziv v različnih 

okoljih. Vključujejo se mlajši, zreli in starostniki. Vabimo pripadnike različnih 

političnih opcij, strank. Vabimo naše občanke in občane, dobrodošli pa so bili 

že doslej tudi številni iz drugih okolij širom Slovenije.

ALI NAM USPEVA?

Prepričani smo v pravilnost naše usmeritve in ustreznost našega delovanja. 

Mi povezujemo ustvarjalne ljudi. Povezujemo tiste, ki želijo storiti več od tega, 

kar »se pač mora«. Z veseljem sprejmemo tiste, ki se imajo v naši družbi pre-

prosto lepo, tiste, ki so prepričani, da naše aktivnosti prispevajo k boljšemu 

življenju, tudi k rekreaciji, zabavi, preprostemu in prijetnemu druženju.

SMO NA PRAVI POTI? Zakaj smo tako prepričani v to? Za nami je se-

dem let delovanja. Včasih bolj, včasih manj uspešnega. A če sem pred štirimi 

Pred kočo Šumik
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leti zapisal, da nas je članic in članov društva LIRA že skoraj 300, potem je 

prav, da poudarim: danes nas je včlanjenih več kot 700! Spoštljivo število. A ni 

pomembno zgolj število. Pomembno je, da se v društvu LIRA družimo ljudje 

različnih statusov, izobrazbe, življenjskih izkušenj, političnih in nazorskih pre-

pričanj. To pa nas ne razdvaja, ampak prej bogati. 

V društvo LIRA se ne vključujemo in ne vztrajamo v njem zato, ker bi nas 

družila predvsem skupna ideologija ali strankarsko prepričanje. Najbolj aktiv-

nim članicam in članom, ki smo doslej vodili ali še vedno vodimo društvo, je 

centralna ambicija RAZVOJ, BOLJŠE, BOLJ KVALITETNO ŽIVLJENJE. 

Boljše za vse, kakršnegakoli političnega prepričanja že kdo je. Zavedamo se, 

da to terja večji angažma. Več prizadevanj, dela – tudi političnega. Nič manj, 

morda celo bolj opazno pa je tudi udejstvovanje na drugih področjih. 

Mnoge pritegne spoznavanje novih krajev in lepot domovine, pa tudi dru-

gih držav. Včasih manjše skupine, kdaj drugič polni avtobusi se odpravijo na 

pot. Enkrat letno pripravimo »posebno« potovanje, ko »moški del« društva 

organizira izlet zgolj za članice. Letos smo imeli tudi moški namen sami oditi 

na izlet v Ljubljano, na Pot ob žici, v čast svobodi in miru. A ni šlo. Seveda, 

bili smo na pohodu, a našim ženam, materam, prijateljicam se ni zdelo prav, 

da jih ne bi »vzeli zraven«.

»Liraši« pred Ledenico
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Lepo se lahko imamo tudi bliže svojemu domu. Na primer na pohodih k 

Arehu, Šumiku ali na Pečke. Tudi pot po Z(a)dravju je prijetna in se včasih za-

ključi s piknikom, kdaj pa kdaj pa celo z novim »športom«, ki smo ga uvedli: 

s »pruhanjem«, kakor smo poimenovali metanje kamna, podobno balinanju ali 

»fuclanju«. Obuditev rancanja po Dravi je bila tudi naša zamisel in letna nogo-

metna predstava, ko se pomerita ekipa LIRA in PAX (nogometna ekipa slovenskih 

duhovnikov), povabimo pa še druge (policiste, direktorje, politike, …).

Presenečeni smo bili nad prijaznim in številčnim odzivom tistih, ki so se 

odzvali »lirinim kolinam«, bratvi, pustovanju, žganjekuhi …

Veselimo se vsakega našega založniškega projekta. Izdajamo knjige doma-

čih avtoric in avtorjev, knjige, ki jih napišejo otroci, organiziramo razstave 

ter literarne večere. S posebnim užitkom prisluhnemo koncertiom glasbenih 

ustvarjalcev, članic in članov društva. Nekateri dosegajo vrhunski nivo, ob-

čudovan in nagrajevan doma in preko meja Slovenije … 

Če bi želeli našteti in opisati vse, kar smo (v kratkih – dolgih sedmih letih?) 

v okviru društva LIRA organizirali oziroma izvedli, bi to terjalo malone po-

sebno brošurico. Mi pa bomo namesto tega raje predstavili le kratek povzetek 

na zadnjih straneh Programa za boljše življenje. SKUPAJ Z VABILOM, DA 

SE NAM ČIM VEČKRAT PRIDRUŽITE!

Lirine koline
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Vse, kar smo doslej uspeli izvesti, je delo mnogih dobrih sodelavk(cev). 

Nekateri se angažirajo občasno, drugi so prevzeli bolj zahtevne obveze, ki za-

devajo organizacijo, financiranje, administrativno tehnična opravila in vode-

nje. A naše članice in člani ne omejujejo svojega delovanja le na društvo LIRA. 

Aktivni so tudi v drugih društvih. Kar nekaj jih društva tudi uspešno vodi, 

prav tako kot podjetja, zavode. Na ta način se tke mreža sodelovanja ter po-

goste vzajemne pomoči.

Delo, ki ga opravimo, pa je deležno pozornosti občank in občanov. Ni 

naključje, da na lokalnih volitvah v zadnjih dveh mandatih beležimo visok 

odstotek naklonjenosti. Nestrankarska lista LIRA je tako v Občinskem svetu 

Občine Ruše vodila koalicijo, dvakrat zapored pa sem bil kot ustanovitelj, 

najprej liste in nato društva LIRA, izvoljen za župana. 

Izkušnje iz našega društvenega in političnega dela, še zlasti pa rezulta-

ti, so tudi razlog za naš optimizem pred novimi lokalnimi volitvami.

Zavedamo se, da razvojni, investicijski, zaposlitveni ... rezultati zadnjih 

let niso zgolj naša zasluga. Nesporno pa drži, da nobeno društvo ali poli-

tična skupina ni prispevala toliko idej in projektov, kot prav LIRA. O 

tem, da smo igrali ključno vlogo pri realizaciji, pa sploh ne kaže dvomiti. 

Tudi takrat, ko kaj ni izpeljano, kot je bilo pričakovano, smo tisti, ki »na-

stavimo hrbet«.

Zdravica po volitvah 2002
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Ko analiziramo stanje in procese zadnjih dveh, za našo občino zelo tur-

bulentnih desetletij, smemo z olajšanjem reči: pa nam je le uspelo! V mislih 

imamo izredno težka leta na prelomu 80 – tih in počasen, vztrajen ter zanesljiv 

razvojni vzpon v zadnjem desetletju. Tvegam oceno, da tako ugodnih raz-

vojnih trendov, kot jih beležimo zadnja leta, naše okolje dolgo nazaj, če sploh 

kdaj, ni dosegalo. Pri tem imamo v mislih zlasti tista področja družbenega 

življenja, na katera ima lokalna skupnost odločilen ali vsaj pomemben vpliv. 

Veselim se pa, da so podobno ugodni tudi gospodarski trendi. Zavedamo se, 

da so na področju gospodarstva »zasuki«, uspehi ali težave večinoma manj 

pričakovani, bolj nepredvidljivi kot v družbenih dejavnostih ter skoraj v celoti 

odvisni od tržnih razmer (globalnih, ne le domačih) in bolj ali manj »posreče-

nih« vladnih odločitev.

MESTO RUŠE
Vlada Republike Slovenije je januarja letos 16. naseljem podelila status 

mesta. Med njimi so tudi Ruše. To dejstvo sprejemamo z zadovoljstvom, s 

ponosom in tudi z ustrezno odgovornostjo. Podelitev statusa mesta ni zgolj 

prestižnega značaja. Je potrditev dosedanjega razvoja in hkrati usmeritev, vse-

kakor pa je to tudi element prepoznavnosti za obiskovalce, poslovne partnerje, 

potencialne investitorje, razvojne načrtovalce…

Da so Ruše postale mesto, je bilo potrebno v preteklosti dobro, trdo, na-

črtovano delati. Mnogim generacijam ter posameznikom gre zahvala za 

to. Naša dolga, v pretežnem delu uspešna preteklost je omogočila, da smo 

lahko zadostili kriterijem za podelitev naslova mesta. Temeljni kazalci razvoja 

in kriteriji za opredeljevanje mest so sledeči:

URBANIZIRANOST
Mesta se že navzven, po svojih fizičnih lastnostih razlikujejo od drugih, 

vaških okolij. Ruše s skoraj 5000 prebivalci daleč presegajo z zakonom do-

ločen spodnji prag prebivalstva (3000). Ker večje število ljudi na omejenem 

prostoru potrebuje primeren bivanjski standard, se mestna naselja ločijo od 

vaških tudi po tipu stanovanjske gradnje. 
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V mestih zato prevladujejo večje zgradbe, stanovanjski bloki, pa tudi dru-

gi objekti, ki ljudem zagotavljajo potreben javni, storitveni, oskrbni servis 

ter delovna mesta. Gabariti zgradb so v mestih drugačni od tipičnih vaških, 

kmečkih stavb z značilno podeželsko okolico. Zato se v mestih oblikuje tudi 

povsem drugačen tloris ulic, javnih poti, trgov, pločnikov, parkov in zelenic ter 

vsem dostopne javne infrastrukture za preživljanje prostega časa. Mednje so-

dijo urejena parkirišča, športne površine, igrišča z urbano opremo, sprehajalne 

poti… Delež agrarnih površin ter kmečkih in drugih hiš z nižjimi gabariti je v 

mestih torej manjši, komunalna infrastruktura pa bolje razvita. Vse to govori 

o dejstvu, da je gostota prebivalstva v mestih bistveno višja, socialni kontakti 

pa intenzivnejši zaradi »zgostitve« življenjskih funkcij na manjšem prostoru.

Mesto Ruše je na srečo dovolj obvladljivo po velikosti, da ga je možno 

smotrno in ekonomsko smiselno upravljati. Stroški na prebivalca (kanalizaci-

ja, vodovod, ceste….) so namreč bistveno nižji kot v naseljih z bolj razpršeno 

gradnjo. Dobro pri vsem tem pa je, da Ruše niso kraj, v katerem bi se pre-

bivalci zaradi prevelikih, visokih stanovanjskih objektov in pretirane zgošče-

nosti ne poznali in ne srečevali na številnih kulturnih, športnih in družabnih 

Ulica Ruške čete
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prireditvah. Tako pri nas ni izrazitega problema velikih mest, kjer prevladujejo 

brezosebni odnosi, pa tudi problema odtujenosti od narave ne. Živimo v oko-

lju, obdanem z gozdovi, prepredenem z vodotoki, v katerem je dovolj prostora 

tudi za parkovne, zelene in manjše agrarne površine.

GOSPODARSKA STRUKTURA
Ruše so v sodobnejši zgodovini (v zadnjih dveh stoletjih) hitro izgubljale 

agrarni značaj in se razvijale v industrijsko okolje. Gozdovi, glažute, žage, ko-

vačije, mlini so v preteklosti omogočili akumulacijo kapitala za hiter industrij-

ski vzpon našega okolja, še zlasti pa sta k temu pripomogli hidroelektrarna na 

Fali in Tovarna dušika Ruše (TDR).

Cela vrsta drugih industrijskih podjetij (Jeklo, Tobi, Metalplast….) je tudi od-

ločilno sooblikovala mestni značaj našega okolja. Tipično za mesta je namreč, da 

zagotavljajo večje število delovnih mest za svoje aktivno prebivalstvo, pa tudi pre-

bivalstvo iz soseščine. Tako so se Ruše dolga desetletja razvijale ob Mariboru kot 

subcenter za druga manjša naselja ter današnji občini Lovrenc in Selnica.

Ob 14. uri pred Tovarno dušika. Ministra A. Vizjaka smo ob njegovem obisku v Rušah in kasneje še 

večkrat opozarjali na pomen TDR!
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Razvoj pa ni bil usmerjen zgolj v industrijo. Za naše okolje so bila res ves 

čas značilna srednja in večja podjetja, a so obrt in kmetijstvo ter gozdarstvo 

dopolnjevali pretežno kovinsko in kemijsko, elektrotermično, metalurško go-

spodarsko strukturo. Vse bolj opazna pa je še vloga Ruš za okolico v smislu 

razvoja manjšega oskrbnega, trgovskega središča.

ZGODOVINSKI RAZVOJ
Doslej našteto je v zgodovinskem razvoju oblikovalo v Rušah tudi upravno 

politično središče, ki se je v različnih obdobjih večkrat, nazadnje pred osmi-

mi leti, preoblikovalo. Vseskozi pa ostaja nesporno dejstvo, da je mesto Ruše 

gravitacijski center za številna okoliška naselja, tudi preko občinskih meja. 

Nekatere značilnosti smo »podedovali«, zopet druge so plod nedavnega priza-

devanja.

Značilne poteze našemu mestu prispevajo institucije, ki daleč presegajo 

zgolj okvir Ruš. Mednje prištevamo zlasti Upravno enoto, Policijsko postajo, 

Gimnazijo in Srednjo kemijsko šolo, Obrtno zbornico, Gasilsko zvezo, Sklad 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Urad za delo, Center za socialno delo.

Uvodoma je bilo rečeno, da smo spričo dejstva, da smo postali mesto, 

zadovoljni. To pomeni, da smo zadovoljni z dosedanjim razvojem, ki meš-

Pred GSKŠ na prvi šolski dan
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čankam in meščanom zagotavlja možnosti za zadovoljevanje pretežnega dela 

življenjskih potreb.

Ponosni smo lahko, da so naši predhodniki zagotovili spodoben življenjski 

standard in znali »previhariti« tudi slabe, zelo težke čase. Ponosni smo tudi, 

ker je sedaj aktivna populacija pri tem krepko pomagala.

Svojo odgovornost pa čutimo kot dolg do preteklega razvoja. Seveda, od-

govorni smo tudi za »tu in sedaj« ter za prihodnji razvoj. Dosedanje delo, 

razvojni koncepti in projekti omogočajo nadaljevanje razvojnega vzpona ter 

izboljšanje kvalitete življenja. V to smer se trudimo razvijati tudi druga, manj-

ša naselja naše občine.

UNICEFOVO, OTROKOM, MLADIM 
PRIJAZNO MESTO

3. oktobra 2003 je Občina Ruše (kot druga v Sloveniji) s Slovenskim od-

borom za UNICEF podpisala pogodbo o sodelovanju. Pomen te pogodbe je 

dvojen. V Rušah ga razumemo kot veliko Unicefovo priznanje za naš odnos 

do kvalitetnega življenja otrok, pa tudi kot zavezo, da širimo vsebine Unicefo-

vega poslanstva ter pomagamo zbirati sredstva za izvajanje projektov pomoči 

otrokom širom po svetu.

Prva »lirina bogračijada« v dobrodelne namene      
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Že pred podpisom pogodbe so bila naša prizadevanja za otrokom naklonjeno 

okolje usmerjena zlasti na področje vzgoje in izobraževanja, v vrtec in osnovno šolo. 

A to ni dovolj. Sproščeno, ustvarjalno življenje otrok ni vezano zgolj na obvezne, 

institucionalne dejavnosti. Dolga leta s sofinanciranjem omogočamo letovanja 

otrok s socialno ali zdravstveno indikacijo na Krku (Punat), Pohorju (Zidanškov 

dom), v Poreču ali Ankaranu. Od leta 1999 naprej skrbimo za izvajanje »ustvar-

jalnih delavnic« za otroke, ki niso vključeni v vrtec. Občasno v različnih krajih 

občine, stalno pa v Domu krajanov Smolnik, kjer smo z delavnicami pričeli, in v 

Rušah. V ruškem CID-u (Centru interesnih dejavnosti) že celo desetletje vzdržu-

jemo pogoje za tovrstne aktivnosti. Seveda ne smemo spregledati vloge društev, pa 

naj gre za DPM, RUMLKUKL, LIRO ali druga društva pri tem. 

Otroci se ne vesele le ustvarjalnih delavnic, ki jih društva izvajajo, pač pa 

tudi številnih drugih prireditev, dogodkov (npr. pustovanja, otroškega diren-

daja, veselega decembra…).

Poletne počitnice na Bezeni ... ... in v Domu krajanov Smolnik

... na otroškem odru FLOR 2006 ... na Lirinem otroškem direndaju
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Občina se otrok in staršev spomni že ob rojstvu ob priložnostnih sprejemih 

in obdarovanju novorojencev. Naše aktivnosti pa spremljajo otroke tudi po 

prehodu iz obdobja otroštva v obdobje mladostnikov. Za čimbolj polnovred-

no preživljanje prostega časa zagotavljamo športno in kulturno infrastrukturo, 

igrišča, dvorane. Pred leti smo ustanovili tudi Javni zavod CEZAM (Center za 

mlade) ter mu zaupali ustrezno vlogo. CEZAM je kajpak že zdavnaj prerasel 

prvotni namen in se je uveljavil, promoviral tudi na drugih področjih. Prišel 

pa je do razvojne stopnje, ko so nujni novi prostori. Naš namen je, da v man-

datu, ki prihaja, zagotovimo nove, boljše prostore za preživljanje prostega časa 

otrok in mladine. Potrudili se bomo, da bo to v novo nastajajočem centru, ki 

ga imenujemo »Ruška vrata«, na območju, kjer je že zgrajena blagovnica TUŠ, 

kjer se pripravlja gradnja blagovnice ŠPAR, hotela, stanovanj in, med drugim, 

novega CEZAMA.

RUŠE - »ZDRAVO MESTO«
Priprave na projekt »Zdravo mesto« so se pričele pred dvema letoma v 

okviru javnih del, v letu 2006 pa je bila naša občina sprejeta v redno članstvo. 

Tudi to je za nas pomembno priznanje, saj celo nekatere največje občine v 

Sloveniji tega članstva niso pridobile.

Sicer radi poudarjamo, da lahko in mora za svoje zdravje najprej poskrbeti 

vsak sam. A zdravo življenje seveda ne pomeni samo odsotnost bolezni. Če 

hočemo govoriti o polnovrednem, zdravem življenju, moramo imeti v mislih 

fizično in psihično, pa tudi socialno, duhovno, kulturno, okoljsko dimenzijo. 

Tu pa imajo svoje naloge tudi lokalna skupnost, država in številni subjekti 

civilne družbe.

V naši občini se zato trudimo, da bi zagotovili ustrezno zdravstveno infra-

strukturo, objekte in storitve. Društva izvajajo mnoge aktivnosti za krepitev 

telesnega zdravja, izvajajo različne teste in meritve. Skrbé za možnosti kultur-

nega izživljanja in pomagajo v procesih socializacije. Kar nekaj k temu pri-

spevajo tudi številni projekti javnih del, namenjenih različnim generacijam, 

urejanju našega bivalnega okolja ter nudenju potrebne socialne opore, skrbi. 

Že doslej smo vložili precej sredstev in dela, da bi krepitev zdravja podprli še 

z ureditvijo pohodniških, planinskih, turističnih, sprehajalnih poti ob vznožju 
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Pohorja in v njegovih bogatih gozdovih. Uredili smo pot Z(a)DRAVJE, kani-

mo pa otvoriti še SRČNO POT z manjšim razglednim stolpom.

Seveda, okoljevarstvena usmerjenost, načrtovanje komunalne infrastruk-

ture, stanovanjskih sosesk, ki ne bodo le »spalni čebelnjaki«, izgradnja šport-

norekreacijskih centrov in mnogo drugega še sodi k projektu Zdravo mesto. 

Njegovo bistvo je, zagotoviti takšno bivalno okolje in javno politiko, da bodo 

omogočene življenjske razmere visoke kakovosti. Zato se v projektih zdravih 

mest tudi pričakuje, da jih bodo vodili in promovirali župani(nje), povezani s 

podjetji, posamezniki, društvi in drugimi, ki so pripravljeni in sposobni krei-

rati zdravo, kvalitetno življenje za vse.

Zdravstvena služba je neločljivo povezana z zdravjem – tako s svojo vzgoj-

no, preventivno kot kurativno vlogo. Zato smo tudi veliko vlagali v objekte 

in opremo. Po nadgraditvi, obnovi zobozdravstvenega dela in nazadnje še pre-

ostalega pritličja, kleti in okolice zdravstvene postaje, bi kdo pomislil, da smo 

končali projekt. A ni tako.

Z(a)DRAVJE - »Liraši« smo pogosto na in ob Dravi. Tako smo sodelovali pri krstu novih ranc (»naša 

Olga« pa skrbi, da je vse fotografirano in da je informiranost čim boljša).
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Pacienti nas obveščajo, da želijo še kvalitetnejše storitve ter zlasti boljšo 

organizacijo dela – dežurstvo. Pripravili bomo načrt, kako to storiti – v po-

vezavi z zdravstvenimi delavci javnega zavoda in koncesionarji ter sosednjimi 

občinami. Ugotavljamo pa, na primer, da večina Rušank(ov) sploh nima iz-

branega zobozdravnika(ce) v občini, pač pa drugod. Nesporno je tudi, da bi 

kazalo bolje urediti zobotehnične prostore, pa pediatrijo in še kaj. Ne zgolj 

boljša organizacija, tudi investicije bodo še potrebne.

VARNA, KVALITETNA STAROST
Način življenja, razvoj znanosti, tehnologije, medicine in druge okoliščine 

nam omogočajo daljše povprečno življenje. Tega se lahko kajpak samo veseli-

mo, prinaša pa tudi kakšno slabost, težavo. A tudi zaslužen pokoj, kvalitetno, 

umirjeno življenje starostnikov niso povsem v njihovih rokah. Zato si mora 

celotna družba prizadevati za ustvarjanje čim ugodnejših okoliščin. Seveda 

je res, da je veliko odvisno od višine pokojnine, stanovanjskih in družinskih 

razmer. Mnoge stvari pa so takšne, da zopet lahko občina precej pomaga. 

Zlasti v povezavi z društvi upokojencev in drugimi, ki skrbé za bogatitev 

življenja v starosti.

Ob otvoritvi prenovljene zdravstvene postaje
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Pretekla leta so pokazala, da naše Društvo upokojencev zna skrbeti 

ne le za svoje članstvo, pač pa tudi za druge starostnike. Večje kot je šte-

vilo njegovega članstva, močnejše je društvo, večje so možnosti za dobro 

zadovoljevanje potreb starejše generacije. Občina je društvu pomagala pri 

vzdrževanju in obnovi društvene zgradbe, pa tudi pri izvajanju številnih dejav-

nosti. Sodeluje tudi z Nepremičninskim skladom RS. Sklad ima v naši občini 

v lasti kar 97 »upokojenskih« stanovanj (v zadnjih letih je v njihovo obnovo 

vložil preko 80 mio SIT). Namenjamo precejšnja sredstva za subvencioniranje 

najemnin. Gotovo pa so bili starostniki v teh stanovanjih navdušeni še nad 

subvencijami plina ob prvi priključitvi.

Dobro so bili sprejeti tudi programi družabništva, ki jih je občina za sta-

rostnike doslej izvajala s pomočjo javnih del, v letu 2006 pa v sodelovanju s 

Sončnim domom. Skupine starejših za samopomoč, vsakoletna srečanja sta-

rejših občanov na različnih prireditvah, ki jih organizirajo društva, občina in 

krajevni odbori…. vse to bogati življenje starostnikom.. Nekaj pa ostaja kot 

dolgoletna, neuresničena želja in potreba: 

DOM STAROSTNIKOV.

Čeprav nam doma starostnikov doslej ni uspelo pridobiti, pa smo letos 

»spet v igri«. Občina je že prodala zemljišče za glasbeno šolo, kjer naj bi dom 

Občina in DU redno organizirata srečanje starostnic(kov)
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stal. Pomagali bomo zainteresiranemu koncesionarju. Če bo na razpisih, ki 

bodo v prihodnje objavljeni, od države izbran, bo pričel graditi dom starost-

nikov v Rušah, manjšo enoto pa še v Lovrencu. V domu je predviden tudi 

medgeneracijski center. Dokler dom ne bo zgrajen, bomo program izvajali v 

drugih občinskih prostorih. Pričeli pa bomo še s projektom izboljšanja kako-

vosti življenja starostnikov doma, z imenom »starejši za starejše«.

SKRB ZA INVALIDE
Vsi nimajo sreče, da bi jim bilo namenjeno zdravo življenje. Za tiste, ki so 

potrebni dodatne skrbi in pomoči, moramo skrbeti preko ustreznih institucij, 

zavodov. Država in občina za to zagotavljata potrebna sredstva, dobrodošla pa 

je kajpak tudi sleherna pomoč, dejavnost Društva invalidov Ruše in mnogih 

društev ter zvez, ki jim občina pomaga s sofinanciranjem njihovih progra-

mov.

Občina Ruše se ni zadovoljila zgolj z izvajanjem obveznih nalog. Za inva-

lide skrbimo tako, da ob novogradnjah upoštevamo potrebe invalidov, pri-

čeli pa smo tudi z odpravljanjem arhitekturnih ovir. Še največ pa smo morda 

naredili z uvajanjem dejavnosti varstveno delovnih centrov. Zelo smo lahko 

zadovoljni z delom VDC POLŽ v Rušah.

Udeležba je iz leta v leto bolj množična
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Nekateri so dvomili, ko smo se lotili preurejanja dela prostorov v gimnaziji 

za namen VDC. Danes vemo, da smo ravnali prav. Še več. Uspehi pri delu z 

razvojno motenimi so nas opogumili, da smo se lotili še enega podobnega pro-

jekta-ureditve stanovanjske skupnosti na Falski cesti (HIŠA ZAVETJA), tudi v 

sodelovanju s Polžem. Žal je bilo tudi tokrat nekaj pomislekov v okolju, toda z 

našimi prizadevanji nadaljujemo, da čimbolj olajšamo življenje ljudem s poseb-

nimi potrebami. Najbrž so mnogi že pozabili, da smo na to pot odločneje stopili 

že pred več kot desetletjem, ko smo za otroke s posebnimi potrebami zagoto-

vili prirejen avtobus za prevoz v šolo v Mariboru. Na tej poti pomoči kanimo 

vztrajati tudi v bodoče. Zato bomo v Rušah kmalu otvorili še enoto Zavoda za 

usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih invalidov (DETEL).

ZAPOSLOVANJE
Stara maksima, da mora človek najprej »jesti, piti, stanovati in se oblačiti, 

preden se lahko ukvarja z religijo, filozofijo, znanostjo…« še zmeraj neizpod-

bitno velja. Ena glavnih skrbi mora zato biti skrb za delo, zaposlitev. Tistih, ki 

se lahko preživljajo s kapitalom, je namreč le peščica.

Varovanci VDC Polž, enota Ruše v okviru zaposlitvenega programa sodelujejo z invalidskim podjetjem Garhill.
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Ruška občina je topogledno pred iztekom prejšnjega stoletja doživela pra-

vo katastrofo. Serija stečajev, prisilnih poravnav, izguba trga in druge težave so 

prebivalstvo Občine Ruše kmalu po osamosvojitvi Slovenije pahnili v neljub 

položaj: na prvo mesto po stopnji brezposelnosti v državi. Kar tretjina aktiv-

nega prebivalstva je bila brezposelna. Osnovna naloga, ki je bila postavljena 

pred nas vse, je bila: vzpodbujati razvoj gospodarstva in ustvarjati nova 

delovna mesta - ob ohranitvi še obstoječih seveda.

Naša lokalna skupnost je že leta 1993 pričela z intenzivnejšim razvijanjem 

aktivne politike zaposlovanja. Glavni vzvod pri tem je bilo izvajanje javnih 

del. Danes z veseljem povemo, da smo v teh letih s pomočjo javnih del 

zagotovili zaposlitve (začasne seveda) krepko preko 1000 ljudem. Samo v 

obdobju 1999-2006 je bilo v javnih delih zaposlenih preko 800 občank in ob-

čanov. V tem obdobju smo zanje pridobili na razpisih več kot 500 milijonov 

SIT državnih sredstev, v celotnem obdobju od 1992. leta pa dobro milijardo. 

Če k temu dodamo še tiste, ki so bili vključeni v javna dela pri drugih izvajal-

cih, se številke povečajo vsaj še za polovico.

V zadnjem obdobju se je politika zaposlovanja v EU in tudi v Sloveniji 

nekolikanj spremenila. Lahko pričakujemo, da se bo obseg javnih del pričel 

zmanjševati, več poudarka pa bo na drugih, zahtevnejših oblikah spodbujanja 

zaposlitev. Mednje sodijo zlasti programi za dolgotrajno brezposelnost, sta-

rejše, ženske… Občina Ruše se je pravočasno odzvala na to in že v letu 2003 

organizirala izvajanje LZP (lokalnih zaposlitvenih programov). Tako smo 

Številni sodelavci(ke) so (bili) vključeni v javna dela, preden so našli redno zaposlitev ...
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uspeli s programi za cca 40 zaposlitev in dodatno pridobili cca 65 milijonov 

nepovratnih sredstev.

Ob tem, da se povečuje število delovnih mest tudi pri naših gospodarskih 

subjektih, pa ne smemo spregledati naslednjega dejstva:

- Od leta 1999 se je število brezposelnih od 1116 zmanjšalo na 608! Med 

preostalimi brezposelnimi (okoli 17% ) pa tako podjetja kot občina težko 

najdemo primerno in dela voljno delovno silo. Mnogi preprosto zavračajo 

delo, zaposlitev in so raje odvisni od socialnih pomoči ter dela na črno. Na 

tem področju pa nas vse, zlasti pa državo in Urade za delo, čaka trdo delo.

- Število delovno aktivnega prebivalstva se je zadnja leta dvignilo za pre-

ko 200. A to ni dovolj. Prizadevati si moramo, da stopnjo brezposelnosti v 

naslednjem obdobju znižamo proti meji 10%. To ne bo lahko. Zlasti zato 

ne, ker je pričakovati znižanje zaposlenosti v javnih delih in ker so nekatera 

naša podjetja še zelo ranljiva. Tudi zasuki na slabše so možni. Naša naloga 

pa bo ostala, da čimbolj pospešujemo razvoj turizma, ki bo omogočal nova 

delovna mesta mikro in malemu gospodarstvu.

Lokalni zaposlitveni programi so priložnost za številne dela voljne sodelavke
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Prav tako pomembno je, da tudi v bodoče privabljamo investitorje. Kar 

nekaj možnosti vidimo v nadaljnjem razvoju industrije, pa tudi storitvenega 

sektorja.

»SOCIALNA OBČINA«
Da bo občina skušala biti čimbolj »socialna«, smo zapisali že v prejšnjem 

Programu za boljše življenje. To usmeritev želimo nadaljevati. Usmeritev, ki 

je občutljiva za probleme tistih, ki so bodisi trenutno ali dlje časa v socialno 

neugodnem položaju.

Številne ukrepe socialne naklonjenosti občine smo že našteli: skrb za za-

poslitve, za otroke in mladostnike, za starejše in invalide. Ob vseh ukrepih in 

storitvah, ki jih izvajata Center za socialno delo in Urad za delo, bo občina, 

tako kot doslej, omogočala še subvencioniranje šolske prehrane, izredne so-

cialne pomoči, subvencije za najemnine in drugo…

Hiša zavetja - obnova v zaključni fazi
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Podatki kažejo, da se socialna podoba v povprečju izboljšuje. Ukrepi 

pomoči bi zato morali biti čim manj splošni in ciljani na konkretne pri-

mere, osebe, družine. Nadejamo se, da bosta Urad za delo in CSD Ruše 

uspela zajeziti in odpraviti zlorabe socialnih bonitet. Mi jim bomo pomagali. 

Tudi na ta način, da bomo sodelovali pri zahtevah, da država obema insti-

tucijama zagotovi ustreznejše, nove prostore za delo. To bo v prid tudi upo-

rabnikom, še zlasti pa Dijaškemu domu, v katerem sta pred leti urad in center 

dobila »začasne« prostore.

STANOVANJSKA PRESKRBA
Po tem, ko občina dolgo praktično ni gradila (pridobivala) večjega števila 

stanovanj, so se z vzpostavitvijo Javnega nepremičninskega sklada (JANES) 

razmere bistveno izboljšale. Številne obnove stanovanj in spremembe poslov-

nih prostorov v stanovanjske, pa tudi novogradnje so vzbujale optimizem, da 

bomo stanovanjsko pomanjkanje odpravili. A žal je bila naša ocena zmotna. 

Če smo ob nastopu zadnjega mandata imeli 20 nerešenih zahtevkov, jih ima-

mo danes preko 40! Skoraj neverjetno, če pomislimo, da smo vmes zgradili in 

predali namenu več deset stanovanj in da so si mnogi med tem zgradili lastne 

hiše. A če dobro premislimo, za to seveda obstaja razlog.

Oktobra 2005 je Ruše obiskal minister Drobnič
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Eden izmed razlogov je v tem, da si ljudje vendarle dvigujemo standard ter 

smo čedalje manj pripravljeni na to, da bi se več generacij »stiskalo pod eno 

streho«. O tem govori tudi podatek, da so prosilci pretežno mlajši.

Drugi razlog je nedvomno v tem, da občina subvencionira najemnino 

vsem, ki so po zakonu do tega upravičeni. Primerjalni podatki povedo, da 

je bilo leta 1994 za subvencije najemnin namenjenih manj kot 1 MIO, leta 

2005 pa že skoraj 20 MIO tolarjev!

Kajpak ni mogoče spregledati, da Občina Ruše sodi v slovenski vrh po 

uspešnosti zagotavljanja novih stanovanj. To nam uspe tako, da je naša po-

litika usmerjena v sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. Uveljavljamo 

princip, da 1/3 stanovanj zagotavlja občinski stanovanjski sklad (JANES), 1/3 

državni stanovanjski sklad, 1/3 pa jih mora izvajalec gradbenih del, ki je tudi 

investitor, prodati na trgu.

Ko bosta končana dva bloka, ki ju gradimo pri Viaduktu (še letos), se bo 

število novih stanovanj, pridobljenih v zadnjih letih, vrtelo okoli 150 (cca 500 

stanovalcev). Za občino naše velikosti izreden podvig. Za to smo morali vlo-

žiti več sto milijonov (400) sredstev občinskega proračuna, kupnin, kreditov 

ter namenskih sredstev (najemnin). Več sto milijonov sredstev smo pridobili 

Na območju Viadukta raste naselje, kjer je že doslej našlo nov dom na stotine občank(ov)
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tudi iz državnega stanovanjskega sklada, saj imamo razpolagalno pravico s 

stanovanji, ki jih je kupil sklad. Dodajmo še, da je bilo pri blokovni gradnji 

angažiranih tudi za eno tretjino zasebnih sredstev, saj je toliko stanovanj iz-

vajalec gradnje prodal na prostem trgu.

Z vzdrževanjem našega stanovanjskega fonda in novogradnjami bomo na-

daljevali tudi v prihodnje. Zagotovo občina ne bo več zmogla takšnega tempa 

kot doslej, a naša politika (cilj), postopoma odpravljati stanovanjsko po-

manjkanje, ostaja. To bomo skušali zagotoviti tako, da bomo pripravili 

prostorske načrte, zemljišča in komunalno opremo ter iskali investitorje.

Za reševanje stanovanjske problematike pogosto z novogradnjami in naku-

pi poskrbe kar občani sami. Mnogim starejšim pa pomaga Nepremičninski 

sklad RS (»upokojenska« stanovanja), s katerim dobro sodelujemo. Če so se 

upokojenci veselili, da je sklad obnovil svoja stanovanja in vgradil plinsko cen-

tralno ogrevanje, so se prav tako veselili subvencij za plin in najemnine, ki jih 

je zagotovila občina. Vsi skupaj pa smo lahko zadovoljni, da nam s stanovanj-

sko gradnjo zagotavljajo izvajati program tudi privatni investitorji. Omenimo 

GP Radlje, Prevent gradnje, pa obnovljena stanovanja v Dolini miru in v vili 

v Logu (Repnik) in gradnjo vrstnih hiš pri Viaduktu (Dava d.o.o.). Veliko 

Tudi v Bistrici so številni našli rešitev svoje stanovanjske stiske
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možnosti obetajo še investitorji z nadaljevanjem gradnje na Livadi (Jurše), pa 

na Bezeni (Sortima d.o.o., Gradbeništvo Lamut d.o.o.) in v Logu (Oset), na 

Smolniku (Brečko), Pri Viaduktu (Hertiš, Gorišek) ...

Stanovanjska gradnja v Občini Ruše se torej nikakor ne bo ustavila. Za ob-

činski proračun pa gradnja ni samo izdatek, ampak tudi naložba. Iz naslova naj-

emnin je leta 1997 v proračun priteklo ca 5 mio, leta 2006 pa že 40 mio SIT.

Ta sredstva so tudi vir za vzdrževanje zgradb, odplačevanje kreditov in no-

vogradnje.

ZNANJE ZA RAZVOJ
Nenehne zahteve po večji učinkovitosti, gospodarnosti, produktivnosti, 

po novih proizvodih, tehnologijah, inovacijah, pa tudi novih vrednotah po-

stavljajo pred nas potrebo po novem znanju za razvoj. Lokalne iniciative pri 

tem naj ne povzročajo ideoloških in drugih prestižnih spopadov. Njihova na-

loga je, da omogočijo optimalne, predvsem materialne, finančne pogoje za 

delo vzgojno - izobraževalnih institucij.

Obnovljeni »upokojenski« blok v Rušah
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Na ravni otroškega vrtca in osnovne šole smo v naši občini v zadnjem 

desetletju naredili skoraj vse, kar smo si zastavili za daljše obdobje. A raz-

veseljivo je dejstvo, da število stanovanj, prebivalstva (tudi otrok) pri nas ne 

upada več, pač pa je pričakovati počasen, a vztrajen vzpon. Zlasti v Bistrici, 

kjer smo že zagotovili številna nova stanovanja, načrtujemo pa jih še bistveno 

več, utegnejo prostorske razmere na srednji rok terjati širitev vrtca.

Celo osnovna šola, v katero se je zelo veliko vlagalo, je doživela realizacijo 

glavnega cilja: »vse na enem dvorišču«. Potrebe po investicijah s tem seveda 

niso splahnele. Še kakšno učilnico bo treba pridobiti, pa posodobiti jedilni-

co, zagotoviti boljšo energetsko ustreznost (toplotna izolacija, menjava oken). 

Želja po dokupu zemljišča ob šoli pa tudi ostane, a zagotovo ni več pri vrhu 

prioritet. Okolje osnovne šole smo dodobra uredili nazadnje s pridobitvijo 

novih športnih površin, vključno z igriščem z umetno travo.

S tem, ko je osnovna šola »zapustila« objekt glasbene šole, so se odprle 

možnosti za boljše glasbeno izobraževanje. Posodobili, obnovili smo nekaj 

prostorov ter skupaj s Srednjo glasbeno in baletno šolo Maribor nakupili pre-

cej nove opreme, instrumentov. Z obnovo bomo postopoma nadaljevali, naj-

prej z rekonstrukcijo kotlovnice in centralnega ogrevanja, ki je pred sesutjem. 

Otroški vrtec Bistrica na obisku pri knjižničarju Stanetu
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Ne bomo opustili niti programske usmeritve, ki govori o pouku modernega 

plesa in baleta.

Gimnazija in Srednja kemijska šola bo tudi v bodoče v ospredju našega 

zanimanja. Srednja šola je za občine podobne velikosti, kot je naša, prava red-

kost in dragocenost. Že doslej je bilo sodelovanje dobro in dosežen precejšnji 

napredek. V mislih imamo nov program za farmacevte, ki je že dobro vpeljan, 

in športni oddelek, za kar si skupaj prizadevamo. Da smo v Dijaškem domu 

vzpostavili mladinski hotel, v šoli varstveno delovni center, pri športni dvorani 

prizidek, ob šoli okrepčevalnico za dijake(inje), nove parkirne prostore ter 

obnovili streho ter stavbno pohištvo, si skupaj s šolo štejemo za velik uspeh in 

na to smo ponosni. Naredili bomo vse, da bo naš srednješolski center eden 

boljših v državi.

KULTURNO BOGATO ŽIVLJENJE
je podporni steber razvoju ter kvaliteti življenja. Takšnih materialnih po-

gojev za kulturo, kot jih imamo v Občini Ruše, ne najdemo daleč naokoli. 

Naštejmo: Dom kulture Bistrica, Dom krajanov Bezena, Dom kulture Ruše, 

CID in CEZAM (v Bistrici in Rušah), Letni oder, Dom krajanov Smolnik, 

številne razstavne prostore, glasbeno šolo, itd. Vse našteto vsako leto obna-

vljamo, posodabljamo, dograjujemo. Številnim kulturnim društvom pa po-

magamo tudi s sredstvi za izvajanje programov in nepogrešljivim skladom 

Nove športne površine pri osnovni šoli
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ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Napovedujemo, da bomo s tem nadaljevali. 

Pred nami pa je tudi nekaj večjih zalogajev.

Obe knjižnici, v Rušah in Bistrici, le stežka ocenimo za ustrezni. Najbolj 

problematični so seveda premajhni prostori, a tudi oprema ne zadovoljuje. 

Zaradi tega pripravljamo projekt nove, sodobne centralne knjižnice.

Tudi na kulturno dediščino ne smemo pozabiti. Precej je že bilo postorje-

nega, nekaj večjih nalog pa se šele lotevamo. Naša želja, da bi z leti le uredili 

»glazerjevino« ostaja, pa tudi, da bi dobili vsaj skromen etnološki paviljon 

pri Domu krajanov Smolnik. Ambicija, da v prostorih »latinske šole« ob 

cerkvi pridobimo ruški muzej, je postala uresničljiva. S škofijo smo že do-

segli sporazum, tako kot za novo parkirišče ob Gimnazijski ulici, in možnost 

revitalizacije kaplanije. Če dodamo še želje po dokončanju obnove Trga vstaje, 

postavitvi novega obeliska v čast osvobodilnih vojn, vodnjaka ob grobnici, 

kakršen je nekoč tam bil v javni rabi … bo dela res več kot dovolj. A za novo, 

lepšo, bolj turistično podobo Ruš je to pač tudi potrebno. 

Seveda ob hkratnem prizadevanju, da razpadajoče zgradbe, ki kazijo Ruše, 

le dobijo nov izgled. Drugod so že zdavnaj opazili, da je zaščita kulturne de-

diščine, spomenikov, trških, vaških jeder … prednost, razvojna vzpodbuda, in 

ne poskus, da bi lastnikom grenili življenje. Našli bomo, v to sem prepričan, 

skupni interes za skrb za kulturno dediščino, bogastvo.

Ob visokem jubileju so ponovno »zapeli skupaj«
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ŠPORT IN REKREACIJA ZA LEPŠE 
ŽIVLJENJE

Tekmovalnih rezultatov, kakršne smo beležili v nedavni preteklosti, ko smo 

se ponašali z olimpijci in vrhunskimi dosežki tudi mednarodnega, celo sveto-

vnega slovesa, v zadnjih letih ne dosegamo več. Še zmeraj pa je naša občina 

prepoznavna po športni aktivnosti, množični ter tekmovalni, in razviti 

planinski, pohodniški aktivnosti.

Za množičnost in zdravo športno življenje, zlasti vzgojo mlajših, je nujno 

zagotoviti dobre materialne pogoje. Manjši tovrstni investicijski vložki v pre-

teklem desetletju so skorajda nepregledni: ŠRC Bistrica, Bezena, Ruše, drugi 

športni objekti in objekti za rekreacijo (ob Dravi, na Pohorju in v dolini).

Uspeli smo tudi z nekaterimi večjimi akcijami, kakršna sta na primer ob-

sežna prenova in dogradnja nogometnega stadiona in velik prizidek k športni 

dvorani. V prihajajočih letih bo potrebnih še nekaj manj zahtevnih investicij 

pri Ribiškem domu, dokončanje pričete obnove ŠRC ECOM, predvidena 

pa je še cela vrsta drugih, za nas izredno pomembnih investicij. Takšnih, ki 

utegnejo pomembno vplivati na naše življenje. 

»CEZAM-ovci« s športniki in z ministrom Karlom Erjavcem na ŠRC-u ob zaključku festivala Letni oder Ruše 2006.
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Dokončna ureditev igralnih površin (asfaltnih) na kompleksu NK Pohorje 

je ena takšnih. Porušitev in obnova dela garderob, pisarn in hišniškega stano-

vanja tudi. Čim prej se moramo lotiti razrešitve perečega problema dolga leta 

propadajočega gostinskega objekta in pridobitve dodatnih parkirnih mest.

Nadomestne površine za vadbo in rekreacijo bomo pričeli pridobivati v 

»Matavškovi gramoznici«, saj smo začasno nogometno igrišče zaradi gradnje 

bazena izgubili. No, bazen s kegljiščem in fitnes centrom ter dograditev 

ŠRC Ruše so največja športna investicija, ki nas čaka. Za strelce(ke) in 

Lovsko družino (ki je »izgubila« Pečke) pa bomo zgradili nove prostore v Zele-

nem dolu v Bistrici ali v »Matavškovi gramoznici«. Tam bo najverjetneje novo 

malokalibrsko strelišče.

Večji ŠRC v »Matavškovi gramoznici« je ena od doslej še nepredstavlje-

nih možnosti. Kupili smo nekaj hektarjev zemlje na tem območju, podobno 

kot v Zelenem dolu v Bistrici. Območji, ki sedaj sicer ne omogočata gradnje, 

pa imata na daljši rok lahko velik pomen. To se bo zgodilo, ko bodo lahko 

zemljišča pridobila nov status – status stavbnih zemljišč. S takimi posegi omo-

gočamo obsežnejši razvoj na dolgi rok.

Na dolgi rok pa utegnejo v veliki meri spremeniti podobo našega okolja 

zlasti investicije v zimsko športne objekte – Pri Arehu, Cojzarici, Uršanku 

in z dostopno sedežnico, morda pa še gondolsko žičnico v zadnjem delu do 

doline ter v progo Faleževo - Čandrovo. Intenzivnost priprav se stopnjuje, 

predvideni pričetek del je časovno lociran v naslednje leto. Takrat bo tudi 

odločeno, ali bomo v Mariboru, Rušah in na Pohorju organizatorji zimske 

Univerzijade Maribor 2011! Nadejamo se najboljšega!

Minister za šolstvo in šport z županom na otvoritvi prizidka k športni dvorani
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No, za vse to, kar naštevamo, pa je moralo biti opravljeno tudi temeljito in 

naporno prostorsko planiranje.

GOSPODARJENJE S PROSTOROM
razumemo kot temelj gospodarske dejavnosti. Z razumnim prostor-

skim planiranjem zagotavljamo razvojne možnosti in hkratno varovanje 

okolja (t.i. vzdržen prostorski razvoj). Za čim večjo blaginjo ljudi je potreb-

no zagotoviti tako prostor za stanovanjsko gradnjo, šport, rekreacijo ..., ka-

kor za gospodarske dejavnosti. Varovanje okolja naj bo pri tem dinamično 

pojmovano: varujmo tako, da pri tem ne bo nepotrebnih ovir za razvoj, 

in planirajmo razvoj tako, da ne bo šel v škodo (nepopravljivo, nespre-

jemljivo ...) ohranitve zdravega okolja za sedanje in prihodnje generacije. 

Samo po sebi je jasno, da moramo biti sposobni sklepati sporazumne, spre-

jemati komplementarne, tudi kompromisne rešitve. A splošni, javni interes 

naj ima prednost pred zgolj parcialnim, posamičnim, morebiti celo izključno 

pridobitnim motivom.

Vseh doslej sprejetih aktov, ki fizičnim ter poslovnim subjektom omogo-

čajo gradnjo, ni potrebno še enkrat naštevati. Pomembno pa je zapisati, da 

so naši akti omogočili realizacijo prenekaterih gradbenih objektov. Na 

Areh, 9. januarja, v megli in z debelo snežno odejo
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primer šestih blokov pri Viaduktu, dveh blokov v Bistrici, širitev podjetja 

Alchrom, gradnjo podjetja Inoteh v Bistrici, pa blagovnice Klasek, zbirnega 

centra v industrijski coni ...

Cela vrsta je tudi drugih, veljavnih aktov, ki omogočajo pridobitev grad-

benih dovoljenj, ali pa so že pridobljena. Tako je v Bistrici ob Poti v Log, na 

Bezeni, v središču Ruš, na Livadi (Gabri) in na Smolniku (smučarska proga).

Ker pa je prostorsko planiranje izrazito dolgoročnega značaja, je jasno, da 

je naš pogled zazrt v desetletja, ki prihajajo. Pripravljamo nov »prostorski 

plan« (strategijo in prostorski red). S tem aktom želimo pridobiti nekate-

ra nova zemljišča za razvoj, nekatera stavbna zemljišča pa, zlasti na željo 

lastnikov, vračamo v status, ki preprečuje gradnjo.

Pri prostorskem planiranju sledimo nekaterim načelom. Eno takšnih je 

odklanjanje razpršene gradnje, ki je prostorsko, naravovarstveno ter eko-

nomsko najmanj sprejemljiva.

Drugo načelo poudarja upoštevanje javnega, z občinskimi razvojnimi 

programi ugotovljenega interesa.

Tretje, nič manj pomembno načelo pa sledi potrebi po »zapolnjevanju« 

še nepozidanih arealov zemljišč znotraj ureditvenih območij in zgoščevanju 

gradenj na in ob že komunalno opremljenih območjih.

Kaj nas torej čaka na področju prostorskega planiranja?

Načrt novih prog
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Najprej sprejem prostorske strategije in prostorskega reda, ki bosta že 

upoštevala:

- sprejem lokacijskega načrta (LN) za »Bistriška vrata« (vzhodno od Klaska)

- LN za »Novo naselje II« v Bistrici (med bloki in železnico)

- LN v Rušah v podaljšku Jamnikove

- LN za območje med Knifičevo in Pohorjem

- LN za izgradnjo smučišč in dostopa do doline

- LN za poslovno-komunalno cono Ruše - vzhod in pri Apnenici

- LN (medobčinski) za regionalni vodovod.

Nekatere druge gradnje bodo omogočene na osnovi že sprejetih prostor-

skih ureditvenih pogojev (n.pr. Ruška vrata, kjer so predvideni hotel in nova 

blagovnica, stanovanjski bloki ... ali območje okoli podjetja Geberit, na Beze-

ni Turkovo ...). Za prostorski razvoj je pomembna še ustanovitev Regijskega 

parka Pohorje, ki bo sicer imela prvenstveno naravovarstvene ambicije.

Za zagotavljanje nadaljnjega razvoja gospodarstva, pa tudi zaradi bolj spre-

jemljivega prometnega režima skozi mesto pa načrtujemo izvedbo »Ruške 

obvoznice«. Le-ta se bo v Bezeni preko nekdanjega hmeljišča odcepila od 

sedanje regionalne ceste Maribor-Ruše ter se s podvozom priključila na To-

varniško cesto.

AKTIVNA ZEMLJIŠKA POLITIKA
Planiranje v prostoru je v neposredni povezavi z zemljiško politiko in pro-

metom nepremičnin. Temeljni namen pri tem je spodbujati in usmerjati raz-

voj. Neaktivirana zemljišča morajo biti namenjena stanovanjski gradnji, 

gradnji poslovnih objektov ali komunalne opreme ter prostorov za rekre-

acijo, preživljanje prostega časa, itd.

Zemljišča je potrebno zato pridobivati (na različne načine), jih opremljati s 

prostorskimi akti in komunalno opremo ter ponuditi investitorjem. To je pot 

za povečevanje vrednosti premoženja. To je tudi pot za zagotavljanje sredstev 

za razvoj občine (kupnine, komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča ...) ter novih delovnih mest, socialne varnosti.

Župan, občinska uprava ter nepremičninski sklad JANES imajo ob ob-

činskem svetu ključno vlogo na tem področju dela. Za nazaj smemo reči, da je 
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bilo delo dobro opravljeno. Politika, ki smo jo izvajali na tem področju, je bila 

ključnega pomena za razvoj, številne investicije ter zagotavljanje izboljšanja 

kvalitete življenja. 

Intenzivnost prometa je bila seveda v različnih obdobjih različna, zato jo 

predstavljamo kumulativno – za obdobje 1999-2006(07). Občina Ruše je:

- brezplačno pridobila preko 93 parcel v kvadraturi preko 73.000 m2 

(NSZ)

- brezplačno prenesla 69 kmetijskih parcel (preko 25 ha) v skladu z zakono-

dajo v državno last (Sklad KZG)

- kupila 127 parcel (preko 20 ha)

- prodala 180 parcel (ca. 17 ha).

Razlika med vrednostjo nakupa in prodaje v teh letih znaša preko 400 mio 

SIT. Seveda pa ima občina še v lasti številne zemljiške parcele, ki jih potrebuje 

zase, nekatere pa si bomo ponovno prizadevali brezplačno pridobiti, kupiti, 

opremiti in ponuditi tržišču.

KOMUNALNO OPREMLJANJE 
OBČINE RUŠE

Nadaljevanje aktivne zemljiške politike bo, tako kot doslej, spremljano z 

izvajanjem komunalnega opremljanja. Seveda ne samo zaradi izvajanja naku-

pov ter prodaje, pač pa še bolj zaradi ohranjanja in izboljšanja okolja ter dviga 

kvalitete življenja našega prebivalstva. Brez ustrezne komunalne opremljenosti 

»Ruška vrata« s TUŠovo blagovnico in možnostjo za nadaljnji razvoj
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(ceste, pločniki, parkirišča, javna razsvetljava, telekomunikacije, kanalizacija 

meteornih in odpadnih vod, plinovodi, vodovod, elektrifikacija ...) pa tudi 

razvoja gospodarstva, turizma in željene zimske univerzijade ni moč načrto-

vati.

Gospodarjenje z odpadki
Pred leti smo napovedali, da bo eden prvih projektov, ki jih na tem po-

dročju načrtujemo, gradnja zbirnega centra. Skupaj z Občino Selnica smo 

zastavljeno nalogo dokončali prav letos. Lahko smo zadovoljni, da na podro-

čju ravnanja z odpadki dobro sodelujemo s SNAGO in domačim podjetjem 

Kušar-Uršič. Napovedani pa so še nekateri drugi projekti. 

Podjetje Papir Servis je tako že kupilo zemljišče in objekte propadle firme 

Monvi, Stavbar Gradnje zemljišča v Dolini miru, Bračko s.p. na Bezeni pri 

RTP, Nigrad pa ob Poti k Dravi. Omenimo še vsaj prizadevanja na področju 

industrijskega odpada, ki jih izvaja TDR Metalurgija.

Nikakor pa ne moremo biti zadovoljni z izvajanjem projekta CEGOR. 

Težave se nadaljujejo in tudi »sprotno« rešujejo, a celostne rešitve še ni. Ni 

še jasno, kako bo dolgoročno in celostno poskrbljeno za ravnanje z odpadki. 

Občina Ruše kot manj vplivna članica (tako kot številne druge občine) seveda 

nima ključnega pomena pri načrtovanju in sprejemanju odločitev. Možnosti, 

Zbirni center, za katerega je sredstva prispevala tudi Občina Selnica ob Dravi
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da aktivneje posežemo, pa v sodelovanju z naštetimi podjetji še zmeraj ohra-

njamo.

Kanalizacija odpadnih vod
ostaja med najhujšimi problemi. Čeprav nenehno in precej vlagamo v ka-

nalizacijo, je jasno, da prihajajoče mandatno obdobje še ne pomeni zaključka 

projekta.

V Bezeni, Bistrici, tudi pri Viaduktu smo zgradili precej nove kanalizacije. 

Obnovili smo številne razpadle kanale v Rušah. A to tistih, ki so še zmeraj 

odvisni od funkcioniranja greznic, kajpak nič ne pomirja. Zavedamo se, da je 

potrebno, potem ko bomo dokončali Mirje, nadaljevati vzhodno in zahodno 

od viadukta. V okolici Geberita smo se skupaj s podjetjem že lotili gradnje 

čistilne naprave in kanalizacijskih vodov. 

Nadaljevali bomo v smeri proti Rušam. Preden pa bomo dokončali gradnjo 

kanalizacije v Logu in speljali odpadne vode iz Bistrice ter Bezene v centralno 

čistilno napravo v Dolini miru, ki jo je tudi potrebno šele izgraditi, bo po-

trebno zagotoviti nekaj milijard tolarjev. To seveda ne gre v nekaj letih, a tudi 

Evropska unija to terja v obdobju vsaj do 2015. Mi si pa tega prav tako želimo: 

v dobro občank in občanov ter varstva narave in zaščite pitne in drugih vod.

Pri Geberitu je bila s sofinanciranjem občine zgrajena nova čistilna naprava
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Odvodnjavanje padavinskih in zalednih vod
Čeprav to ni obvezna naloga občin, pač pa bolj pristojnost države, občina 

ne more stati križem rok. V to jo silijo naplavine v potokih, njihovih izlivih v 

Dravo, spodjedanje brežin, občasno poplavljanje in druge nevšečnosti, na kar 

nas opozarjajo tudi lastniki in drugo prebivalstvo.

Študija, ki je pripravljena, govori o potrebi po večstomilijonskih posegih. 

Nekaj smo postorili (in še bomo) že letos. Napravili smo ponikalnik v Bezeni, 

lotili se bomo sanacije brežin Bistrice, severno od železniške proge.

Precej bolj zahtevna pa je naloga, ki nas čaka ob Jugovi cesti. Potok pogosto 

prestopa, vode s cestnih površin nimajo več kam ponikati. Občasno ogrožajo 

podjetja Mega Metal (ki je na svoje stroške že izvedlo del kanala), Messer in 

Alchrom, ter cestišče samo. Čim prej bo potrebno zagotoviti odkup zemljišč 

in izvedbo kanalov ter rekonstrukcijo Jugove ceste, da bomo odvečne vode 

lahko speljali v Dravo. Če bodo podjetja pokazala primerljivo naklonjenost 

za sodelovanje, kakršno je pokazalo podjetje Geberit ob sanaciji vodotoka 

Lobnica, rešitev morda ni več daleč. 

Še zlasti zato ne, ker nam je resorni minister na okrogli mizi v Rušah za-

gotovil aktivnejše sodelovanje države.

Regulirani potok Lobnica, ki je dotlej pogosto poplavljal bližnjo tovarno.
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Cestogradnje
Jugova ulica kajpak ni edina potrebna rekonstrukcije. Na tem področju 

imamo predvidene številne naloge.

Regionalne ceste terjajo največ sredstev, sodelovanja in financ. Veseli 

smo, da smo le uspeli prepričati tiste v občinskem svetu, ki so dvomili v pra-

vilnost našega predloga, da se najprej lotimo Falske (Mariborske) ceste, nato 

pa tudi Tovarniške. Lahko ocenimo, da bo za vse to potrebno preko milijarda 

tolarjev državnih, ter občinskih sredstev in sredstev nekaterih podjetij.

Ena faza rekonstrukcije Falske ceste gre h koncu. Zaključila se bo v 

prihodnjem letu, ko bo rekonstruiran še most čez Lobnico in tik pred njim 

zgrajeno krožišče, ki je že v projektiranju. Do leta 2008 načrtujemo zaključek 

rekonstrukcije Mariborske ceste skozi mesto, nato še krožišče »Ruška vrata«, 

tik pred črpalko Petrol.

Letos pričenjamo še z rekonstrukcijo (edine še tlakovane) Tovarniške 

ceste. Od križišča s Selniško cesto do križišča z industrijskim tirom pri gimna-

ziji bodo dela predvidoma dokončana še letos. Nadaljujemo proti križišču pri 

TDR Ruše. Na ta način bo izveden tudi en odsek bodoče obvoznice.

Pozornost bomo seveda namenjali tudi drugim, lokalnim cestam in jav-

nim potem. Potrebne so popravil, asfaltnih prevlek, opornih zidov, propustov, 

popravil mostov. Nekatere ceste bodo, tako se zdi, morale biti zgrajene celo 

na novo (Krečijevo). Ne zato, ker bi občina kazala premalo volje za drugačne 

rešitve, pač pa zato, ker s posameznimi lastniki ni moč doseči sporazuma. 

Ponekod drugod pa je to bilo mogoče. Naj za zgled navedem vsaj cesto »pri 

Ditmajerju« ali staro cesto na Pečke.

Falska cesta tik pred zaključkom rekonstrukcije in izgradnje pločnika
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Nekatere ceste je potrebno radikalno izboljšati, povečati gabarite. Hkrati z 

izvajanjem kanalizacije in vodovoda bi jih bilo potrebno širiti, tako da bi bile 

bolje prevozne, opremljene s pločniki ali celo s kolesarskimi potmi. Gotovo so 

širitve potrebne na primer Knifičeva, Vranjekova, Cesta v Log ...

Pločniki (javna razsvetljava in parkirišča)
pa niso problem samo tam, kjer jih ni. Nekateri so preslabo vzdrževani. 

Tako je v samem centru Ruš in med bloki. Te ulice bodo v prihodnje deležne 

več sredstev, saj so zaradi gostote bližnjega prebivalstva tudi najbolj obreme-

njene.

Nove pločnike bomo morali dobiti (skupaj z javno razsvetljavo) še ob 

Tovarniški. Na to ne bo potrebno prav dolgo čakati. Nekaj več časa za širitev 

javne razsvetljave in zlasti pločnikov ter kolesarskih stez pa bo potrebno na 

relaciji Ruše-Bistrica. Kar nekaj kilometrov med Rušami in Bezeno, Bezeno in 

Bistrico je še potrebno zgraditi. 

Cesta pri Ditmajerju
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Čisto na drugem koncu, na Fali, pa se nam tudi obeta nekaj desetin dr-

žavnih milijonov, s katerimi bomo urejali cesto ter avtobusno postajo. Novo 

avtobusno postajališče dobimo še pri gimnaziji. Ponekod pa gre težje. Zaseb-

niki niso pripravljeni odstopiti (odprodati) zemljišč. Ali pa se obotavljajo jav-

na podjetja. Na naše zahteve, da se železniško postajališče od TDR prestavi 

h gimnaziji in izvede novo pri viaduktu, še ni pozitivnega odgovora.

K urejeni prometni mreži sodi tudi mirujoči promet – vključno s parkiriš-

či. V preteklosti je bilo zgrajenih kar nekaj. Več sto.

Pri viaduktu, v centru Ruš (Gimnazijska, OŠ, železniška postaja, zdrav-

stvena postaja, policijska postaja, ŠRC, gimnazija ...), na Bezeni, v Bistrici 

(otroški vrtec, ob blokih ...). Veliko parkirišč so zgradila tudi podjetja, naza-

dnje na Smolniku.

A dodatna parkirišča so še zmeraj potrebna. Najslabše je morda v Bistrici 

(Novo naselje), kjer jih planiramo čim prej dograditi. Tudi med bloki v 

Rušah so potrebna dodatna. Tu je problem večji zaradi pomanjkanja zemljišč. 

Zato postopoma gradimo več manjših. Tudi z župnijo smo sklenili sporazum, 

ki bo omogočil nekaj parkirnih mest.

A v celoti gledano smo z gradnjo parkirišč že doslej razrešili večino pro-

blemov, oziroma smo preprečili »parkirno zmedo«. Verjetno bi lahko storili 

Novo parkirišče pri zdravstveni postaji
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še več, če bi pri sprejemanju prostorskih aktov bilo možno zagotoviti več so-

delovanja in manj »nagajanj«, ter se izogniti nekaj napakam, kot npr. ob Ul. 

Ruške čete.

Plinovodno omrežje
mnogo prispeva k varstvu okolja, njegovemu izgledu, pa tudi k za sedaj 

še cenejšemu ogrevanju. Zato se skupaj s koncesionarjem (Plinarna Maribor) 

trudimo, da bi zgradili čim več plinovodnega omrežja in priklopov. To je po-

gojeno z ekonomiko in pripravljenostjo tako fizičnih kot pravnih oseb. Ob-

čina prispeva k temu s subvencijami in prehodom javnih institucij (UE, šola, 

občina ...) na plinsko ogrevanje.

Gradnja plinovodov se bo nadaljevala. Zlasti tam, kjer to dopuščajo 

tehnične možnosti in ekonomika. V našem načrtu je, na plin priključiti tudi 

nekatere večje potrošnike. Nekatere odločitve so v naših rokah (glasbena šola, 

bazen, gasilski domovi ...), druge ne (gimnazija, zdravstvena postaja ...), o 

tretjih pa se pogajamo z lastniki ali direktorji podjetij.

Vsekakor pa smo na obravnavanem področju dosegli izredne rezultate, ki 

nam jih v številnih drugih okoljih lahko prav zavidajo.

Napeljava plinovoda pri viaduktu
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Oskrba z vodo
Čeprav se najbrž vsi ne bodo strinjali s to oceno, smo mi prepričani, da 

imamo v primerjavi z mnogimi drugimi občinami več kot zgolj zadovoljivo 

situacijo na področju oskrbe z vodo. Te ocene ne morejo izničiti niti ne pre-

večkrat razkopane ceste, ko upravljavec popravlja popokane cevi, ne dejstvo, 

da je veliko cevi še iz neustreznih materialov.

To, kar ocenjujemo kot dobro, je sledeče:

- zagotovili smo (z investicijami) zadostne količine vode dobre kakovosti, ki 

jo redno analiziramo;

- z ustreznimi akti smo že določili vodovarstvena območja (kar je treba tudi 

čim prej fizično zagotoviti);

- problematičnih virov vode ne vključujemo v sistem oskrbe z vodo;

- zagotavljamo precejšnja sredstva (s ceno vode in v proračunu) za obnovo, 

zamenjavo in novogradnjo cevovodov);

- dobro sodelujemo (načrtovalsko in financersko) s sosednjimi občinami v 

regiji, državo in Mariborskim vodovodom.

Letos smo tako zagotovili dokončanje vodohrana v Selnici, ki je namenjen 

pretežno naši občini. 

Vodohran Selnica, v pretežni meri namenjen vodooskrbi v Rušah
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Dokončali smo novo vodovodno omrežje v smeri od viadukta h Gebe-

ritu. Obnavljamo cevi povsod, kjer je to potrebno, ko gradimo ceste, kana-

lizacijo, plinovod. Tako s sočasnostjo del zmanjšujemo gradbene stroške. 

Prav kmalu se bomo lotili obnove v Ulici Malega Beograda, Ul. Ruške čete 

in drugod.

Glavna naloga, ki se je lotevamo skupaj z Mariborskim vodovodom, drža-

vo in občinami, pa je dograditev magistralnega omrežja. Ocenjujemo, da bi 

se ta, večmilijardna investicija morala pričeti v Selnici (Dobrava) ter se preko 

Ruš in Bistrice nadaljevati v smeri proti Mariboru z ambicijo, da sklenemo 

»zanko« ter tako zagotovimo izdatnost, kvaliteto ter varnost oskrbe s pitno 

vodo.

Druga komunalna oprema
je manj v rokah občine, pa vendar se usklajujemo z upravljavskimi pod-

jetji. To velja za telekomunikacije, CATV, gradnjo (obnovo) državne javne 

razsvetljave, gradnjo elektrodistribucijskih vodov, trafo postaj ... Sodelovanje z 

upravljavci je dobro. Za to skrbi tudi

Režijski obrat
kot del občinske uprave. Naš režijski obrat je gotovo eden od opaznejših 

v državi. Tako po obsegu del, ki jih opravi, kakor po številu zaposlenih, 

opremi in prostorih. To vedo mnoga društva, zavodi, pa tudi občani, ki opa-

zijo naša dela na področju vzdrževanja javnih objektov, zgradb, ali skrbi za 

okolje, parke, zelenice ...

Pred leti smo imeli ambicije, razviti režijski obrat tako, da bi bil sposoben 

konkurirati na trgu. Po večletnem spremljanju in analiziranju njegovega dela 

pa smo ocenili, da je sicer več kot upravičil svoj obstoj, a da bi bilo napak, ko 

bi ga »poslali na trg«. Zato danes menimo, da ga je potrebno dodatno razvijati, 

reorganizirati in prilagoditi razvojnim načrtom občine. Prepričani smo, da bo 

upravičil svojo vlogo subjekta, ki vzdržuje, ureja in deloma »upravlja« (npr. 

pokopališče) javno premoženje!
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GOSPODARSKI RAZVOJ
Seveda se vsi zavedamo, da brez gospodarskega razvoja in rasti ne bo »bolj-

šega življenja«. Ker pa mi vemo, kar je povedal že Friedrich Schiller, da je »bla-

ginja ljudi najvišja dolžnost vladajočih«, se bomo kajpak trudili omogočati 

razvoj gospodarstva: z dobrim sodelovanjem z lastniki, z menedžmentom, 

tudi z nosilci mikro in malih družb, samostojnimi podjetniki.

Sami si moramo najprej pojasniti situacijo, v kateri smo, poiskati razvojne 

možnosti, primerjalne prednosti ter vzpostaviti pospeševalne mehanizme. V 

ta namen je bilo tudi organiziranih kar nekaj »gospodarskih forumov«, na 

katerih smo govorili o prostorskih možnostih, o turizmu, o kmetijstvu ... 

Smo si sposobni odgovoriti na temeljna vprašanja, kako naj usmerjamo, 

podpiramo razvojne ambicije? Menimo, da so nekatere ugotovitve stalnica, ki 

se je ne da zlepa spremeniti.

Primarni sektor v naši občini že več stoletij ni temelj razvoja. Je pa temelj 

našega bivanja. Z ohranjanjem kmetijske proizvodnje, z gozdarstvom, ki 

tudi v bodoče ne bosta povečevala svojega deleža v BDP, ohranjamo urejeno, 

kultivirano in naravno okolje. Brez tega ni ne razvoja turizma in ne dobre 

kvalitete življenjskega okolja. V tem smislu se naj poveča tudi delež občin-

skega proračuna – vlaganje v okoljsko infrastrukturo, prometnice, kmetijsko 

proizvodnjo, ki bo sledila sodobnim trendom, zlasti po vstopu v EU. Imamo 

Gospodarski forum je razpravljal o možnostih razvoja turizma
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možnosti za preživetje »butične« in »eko« proizvodnje (tržne niše v kmetij-

stvu), turizem na kmetijah. Masovnega kmetijstva pa naše okolje ne zmore.

Obrtno, drobno gospodarstvo je imelo v preteklem desetletju tendenco rah-

lega upadanja. Zadnji podatki kažejo, da temu ni več tako, da se je število članov 

Obrtne zbornice stabiliziralo. Se pa po strukturi nekoliko spreminja. Povečuje se 

namreč število gradbincev, zmanjšalo pa se je število avtoservisnih subjektov ter 

plastikov. Morda je najslabše znamenje tega področja, da ne naraščajo gostinska, 

turistična, storitvena dejavnost. Prav na tem področju pa imamo največje am-

bicije. Sedaj je že jasno, da brez zimskošportnega centra ne bo večjih premikov. 

Zato tudi občina največ stavi na turizem. Mladinski hotel, ki smo ga pridobili, ni 

dovolj. Potrebne so velike investicije v hotelske zmogljivosti v Rušah in pri Arehu, 

smučarske proge. Žičnice, bazen, kegljišče, savna ... vse to bo prispevalo. 

Gostinska ponudba se mora izboljšati. Vse to pa kajpak pomeni večje 

možnosti za razvoj malega gospodarstva in vključevanje kmetijstva.

Naši glavni »aduti« v obstoječem ruškem gospodarstvu seveda ostajajo in-

dustrijske družbe. Ne le, da se ohranjajo in celo izboljšujejo posamični in 

skupni rezultati (povišujejo se povprečne plače, dobički, zaposlovanje, dodana 

vrednost ...), nadaljuje se gospodarska rast in investicijski ciklus. Nekaj inve-

sticij je bilo v zadnjih letih izvedenih (Geberit, Mega Metal, Alchrom, KZ, 

Klasek, Tuš, Inoteh, Elesprom ...).

Gradnja težko pričakovanega bazena se je pričela!

knjiga.indd   50knjiga.indd   50 15.9.2006   10:27:1515.9.2006   10:27:15



51

Nekaj jih je v izvajanju ali v pripravi (ECOM, Mega Metal, Alchrom, 

SPAR, Stavbar Gradnje, Papir servis ...).

Nekaj pa je takšnih idej, ki so šele v idejnem preverjanju (kogeneracije, plin-

ska elektrarna, novo komunalno, gradbeno podjetje, konkurenčna banka ...).

Seveda ne moremo našteti vseh naših podjetij, ki zaposlujejo in omogočajo 

razvoj. Bi tudi preveč ponavljali, kar smo zapisali v prvem Programu za boljše 

življenje. Pa vendar moramo nenehno ponavljati svojo skrb za »naše« največje 

podjetje, TDR Metalurgijo. Lastnik (država) je preveč pasiven, obotavljajoč. 

Prepričani smo, da bi moral biti odločnejši v privatizaciji, iskanju novega last-

nika z ustreznim programom prestrukturiranja proizvodnje, ekološke sanacije 

in uvajanja novih proizvodov ter delovnih mest. Scenarij nadaljevanja obsto-

ječega stanja za nas ni sprejemljiv. Vodi v počasno propadanje in nove socialne 

stiske – množične.

Gradbišče podjetja ECOM, kjer bo zrasla nova 

hala na 2000m2 in kjer bo našlo delo 20 novih 

zaposlenih

Obnovljena tovarna Geberit

Hitro rastoče podjetje Mega Metal z novo halo, v 

kateri je postrojena vrhunska tehnologija
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Razvoj terciarne in kvartarne dejavnosti ne more sproti nadomestiti mo-

rebitnih večjih problemov v srednjem ali velikem gospodarstvu. Res je, da se je 

trgovska dejavnost precej okrepila, da je zaposlovala in da se bo še razvijala. 

A turizem kot glavna razvojna možnost, razvoj socialnega sektorja (VDC, 

dom starostnikov ...), razvoj šolstva ... bodo terjali daljše obdobje. To pomeni, 

da moramo ohranjati, stabilizirati sedanje gospodarstvo v občini in mu omo-

gočati čim lažje funkcioniranje. Z mehanizmi, ki smo jih poznali že doslej, 

ter z aktivnostmi, ki bi morebiti prispevale k večji naklonjenosti države za 

reševanje »ruških gospodarskih problemov«.

KO ŠTEVILKE SPREGOVORIJO
Občinska uprava tekoče spremlja, analizira dogajanja in procese v občini. 

V večji meri, kot to terjajo zakonske obveznosti. Občasno analiziramo tudi 

trende na daljši rok. Nekaj »pomembnih številk« je bilo že predstavljenih. 

Izbrali smo jih še nekaj. Takšnih, ki osvetlijo naše delo, dosežene rezultate, 

pomanjkljivosti. Lahko bi bili izbrani tudi drugi podatki, a ocenjujemo, da 

smo predstavili vsaj nekatere najpomembnejše.

Otvoritev trgovine Klasek v Bistrici ob Dravi

knjiga.indd   52knjiga.indd   52 15.9.2006   10:27:1715.9.2006   10:27:17



53

Pričnimo s temeljnim podatkom – s proračunskimi prihodki. Podatki 

pokažejo, da je bilo leta 1999 realiziranih (vse številke bodo zaokrožene) 

680 mio SIT. Letos bo predvidoma 1670 mio SIT prihodkov. Prihodke 

smo torej uspeli izrazito povečati. Brez tega investicij in programov, ki 

smo jih izvajali, seveda ne bi bilo v takšni meri. Za nekatere »ponujene pri-

ložnosti«, kakršne so bile (so)financiranje gradnje cest, stanovanj, bazena ... pa 

smo najemali tudi kredite, saj smo za pridobitev nepovratnih sredstev morali 

zagotavljati lastni delež. Tako bomo letos znesek realizacije, vseh odhodkov 

proračuna, približali dvema milijardama SIT. Takšno (v tem smislu) uspešno 

leto bo težko ponoviti!

Za »izredne številke« gre zahvala predvsem sposobnosti pridobivanja ne-

povratnih sredstev, sredstev, ki jih prispevajo podjetja, občanke in občani, ter 

zagotavljanju lastnih, občinskih virov.

Nepovratnih sredstev za izvajanje programov javnih del, lokalnih zapo-

slitvenih programov, investicij v bazen, športno dvorano, otroški vrtec, zdrav-

stveno postajo, knjižnico, kulturno dediščino, srednjo šolo, športno igrišče pri 

OŠ, hišo zavetja, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, regijski park Pohorje, 

prostorsko dokumentacijo, ceste ... je bilo pridobljenih preko milijardo to-

larjev. Sredstva smo pridobivali tako iz evropskih kot domačih virov: ministr-

stva za šolstvo in šport, zdravstvo, kulturo, gospodarstvo, okolje in prostor, pa 

iz sklada za regionalni razvoj, fundacije za šport ...
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Omenjeno je bilo, da občanke, občani pomembno prispevajo k razvoju. 

Za sofinanciranje posamičnih akcij, zlasti na področju gradnje cest, vodovo-

da, kanalizacije, se je nateklo preko 40 mio SIT. Poskrbljeno pa je še za nekaj 

pomembnih, relativno stabilnih občinskih virov financiranja programa. Če 

naštejemo nekaj pomembnejših, dobimo sledečo podobo za čas po l. 1998:

- komunalni prispevki (100 mio SIT)

- najemnine za stanovanjske in poslovne prostore (233 mio SIT)

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1365 mio SIT)

- takse (komunalna, turistična, upravna, požarna, priključna taksa za vodo-

vod, takse za obremenjevanje vode in odlaganje odpadkov (preko 500 mio 

SIT))

- najemnine grobov (33 mio SIT)

- prispevek za izgradnjo plinovodov (26 mio SIT) ...

So pa bili upravičeni prosilci deležni tudi precejšnjih oprostitev, zni-

žanj, subvencij. Omembe vredne so npr. subvencije najemnin (preko 56 mio 

SIT), nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (184 mio SIT) ali npr. komu-

nalnih prispevkov (30 mio SIT).

O tem, kako se razporejajo občinska sredstva, odloča (na županov pred-

log) občinski svet s sprejemom letnega proračuna. Ocenjujemo, da smo lahko 

na nekaterih področjih zadovoljni z doseženim. Tako smo v stanovanjsko 

gospodarstvo vložili blizu 520 mio SIT, v gradnjo parkirišč 70, javne raz-

svetljave preko 50, kanalizacije okoli 500, cest preko 300, pločnikov 60, 

mostov in škarp 25. Tudi družbene dejavnosti so bile deležne velikih sred-

stev: zdravstvo preko 320 mio SIT, vzgoja in izobraževanje 1630, socialno 

varstvo 930, kultura 260, šport okoli 500 mio SIT.

Deloma se bo struktura porabe sredstev v prihodnje spremenila. Zagoto-

vo premalo vlagamo v varovanje okolja (problematika odpadkov ...), malega 

gospodarstva, kmetijstva, turizma. Številni so nezadovoljni z urejenostjo po-

kopališča, Vinske poti, Glažute, s pomanjkanjem parkirišč v Bistrici, cesto na 

Krečijevo ali s Trpinovo ulico in nekaterimi drugimi javnimi objekti, še zlasti 

pa z izgledom številnih zasebnih hiš, objektov, ki nam niso v čast. Vemo, da 

nas čaka še ogromno dela. Četudi smo s stanjem na posamičnih področjih 

v glavnem lahko zadovoljni, pa številni občani(ke) želijo nove možnosti za 
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plinski priključek, javno razsvetljavo, priključek na kanalizacijo. Želijo več in 

boljših pločnikov, asfaltnih prevlek. Tisti, ki so aktivni v društvih, zaslužijo 

ustrezne prostore, audio, video ali gasilsko in drugo opremo. 

Želijo spremembe stavbnih zemljišč v kmetijska in obratno, več igrišč za 

otroke, boljše zdravstvene in druge storitve.

V društvu LIRA smo prepričani, da dobro poznamo situacijo, pro-

bleme in rešitve. Poznamo tudi realne možnosti (finančne in druge) za 

izvedbo programov. Mi ne sejemo lažnih upov ter obljub, kako da bomo 

vse ali večino napravili kmalu. Mi snujemo realne, srednje in dolgoročne 

programe, letne načrte pa bo sprejemal nov občinski svet. Želimo si, da bi 

pri tem sodelovalo čim več naših članic in članov. Najprej pa se še enkrat 

ozrimo na našo »dediščino«.

Pogosto poudarjamo pomen urejanja prostora. Tudi to naštevanje prični-

mo s pomembnejšimi prostorskimi akti, ki smo jih sprejeli v času po od-

cepitvi občin Selnica in Lovrenc: PUP za podeželje na območju Občine Ruše; 

dolgoročni plan Občine Ruše; Prometna študija naselja Ruše; ZN za ekološko 

parkirišče; URN za središče naselja Ruše; URN Viadukt; ZN za Alchrom; 

ZN Bezena; ZN Bistrica; URN za večsedežnico in smučišče Uršankovo; LN 

Gabri; LN Cesta v Log ... Kar nekaj pa je še prostorske dokumentacije, ki je v 

pripravi ali celo tik pred sprejetjem.

Z ministrom Podobnikom o okoljskih problemih in prostorskem planiranju
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Občina Ruše je gosto prepredena s prometnicami. Velik del jih je bil de-

ležen obnove, rekonstrukcije. Tako npr. Bezenska in Kurirska pot v Rušah, 

Kurirska pot in cesta Kožuh, - Križ - Kozar v Bistrici, cesta Smolnik – Šumik, 

Dobnikov križ, Pot k Dravi, ulica Pri Kolodvoru, Žižek – Babič – Jarc, Ob 

Mlinščici, Ruše – Areh, Gasilska, Toledova, Areška, Sernčeva, Falska, Kolo-

dvorska, stara cesta na Pečke, Smolnik – Ditmajer ...

Posvet z vodstvom Direkcije za ceste RS

Otvoritev ceste na Globokarjevem klancu na Smolniku
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Ob cestah, kjer le zmoremo, gradimo pločnike (Kolodvorska, Toledova, 

Falska, Selniška, Bistrica ...), javno razsvetljavo (Grizoldova, Toledova, Pri 

Kolodvoru, Gasilska, Glazerjeva, Falska, Pri viaduktu, Šolska, Gradišče, Gla-

žuta, Geberit, v Bistrici Novo naselje, Ruška cesta, Ob Mlinščici, v Logu, v 

Bezeni ...), avtobusna postajališča, mostove, oporne zidove, propuste ... 

(pri OV, pri OŠ, na Falski cesti, pri Markožu, na Bezenski, čez Mlinščico, ob 

cesti na Pečke, Šumik, Areh ...).

Tudi parkirnih mest je bilo zgrajenih veliko. A preden je izvedena v ce-

stah, pločnikih, parkiriščih ali ob njih asfaltna prevleka, uredimo položitev 

elektrovodov, telekomunikacijskih vodov in druge komunalne opreme. 

Kanalizacija terja znatna sredstva, a smo kljub temu veliko opravili: v 

Bezeni, pri Geberitu, v Mirju, v številnih ruških ulicah, kot so npr. Bezenska, 

Kurirska, Ob Mlinščici, pri Klasku ...

Podobno je z vodovodnim omrežjem. Vlagali smo na Falski, Kovaški, 

Aškerčevi, Koroški, Stubiški, Lesjakovi, Kidričevi, Tovarniški, na območju Be-

zene, Loga, Geberita, Fale, Lobnice, celo v sosednji občini, kjer imamo sedaj 

glavni vir pitne vode.

Imamo srečo, da spadamo med občine, kjer je bilo zgrajeno obsežno pli-

novodno omrežje. Spomnimo na nove plinovode pri viaduktu, po Falski, 

Špengovi, Košeninovi, Ul. Pohorskega bataljona, Lesjakovi, Kidričevi ... Ob 

Mlinščici, Ul. 27. decembra, Pod hribom, v Ruški, Industrijski v Bistrici, v 

Gimnazijski ... Tudi, če omenimo še dela na čistilni napravi v Bezeni, pri 

Dobili smo nov prizidek k OV
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Geberitu, pod Gradiščem, nekatera zasebna vodna zajetja, zbirni center za 

odpad ... seveda nismo zajeli vsega. A naj bo za sedaj dovolj. Poglejmo še, 

kaj smo opravili na področju družbenih dejavnosti. Uvodna ugotovitev sme 

biti: veliko! Izpostavimo najprej vzgojo in izobraževanje. Nakupovali smo 

zemljišča, zgradili prizidek k OV, novo kotlovnico, kupili mnogo opreme in 

kombije za prevoz otrok, pridobili novo šolsko knjižnico, učilnice in kabinete, 

uredili atrij v šoli, nismo pozabili na opremo ter aparate za šolsko in vrtčevo 

kuhinjo, jedilnice, pisarne in zbornico v vrtcu ... 

Pričeli smo z obnovo glasbene šole, pomagali pri obnovi gimnazije (stavb-

no pohištvo, streha, okrepčevalnica).

Za mlade in starejše smo priskrbeli spodobno športno infrastrukturo. Ve-

liko je bilo vloženo v obnovo igrišča, tribun, objektov nogometnega stadiona. 

Pridobili smo novo rezervno nogometno igrišče, pa igrišče na umetni travi 

in košarkaško igrišče pri OŠ. 

Obnavljamo ter dograjujemo naše športnorekreacijske centre v Bistrici, 

Bezeni, Rušah. 

Redno pomagamo Planinskemu društvu pri obnovi njihovih objektov pri 

Arehu, pridobili smo prostor za ŠZR. Kupili smo zemljišča za nadaljnji razvoj 

(gramoznica Matavšek), obnavljamo prostore Ribiške družine, zgradili smo 

pomol ob Dravi in začeli z gradnjo »športnega ribnika« za mlade. Igrišče za 

Festival Letni oder živi!
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odbojko na mivki pritegne veliko mladih. Pa prizidek k športni dvorani tudi. 

Začeli pa smo graditi še bazen, ki, kot vidimo, kar hitro raste.

Ob športu je prav tako pomembna tudi kultura. Knjižnici v Bistrici in 

Rušah smo razširili, posodobili. Enako velja za CID, Center za mlade - CE-

ZAM je pridobil prostore v Rušah in Bistrici. Obnovili smo letni oder, do-

movi kulture in domovi krajanov se obnavljajo, rekonstruirajo, dograjujejo. 

Financirali smo obnovo kulturnih spomenikov, sodelovali pri obnovi sa-

kralne dediščine. Imamo nekaj novih razstavnih prostorov, »svoj« Javni sklad 

za ljubiteljske kulturne dejavnosti ...

Veliko pozornosti smo namenili zdravstvu. Ne le, da smo rekonstruirali zoboz-

dravstvene prostore, nadgradili zdravstveno postajo, obnovili prostore za splošne 

zdravnike(ce), uredili okolje in pridobili parkirišča, sofinancirali smo tudi speciali-

stično zobozdravstvo in Medicinsko fakulteto v Mariboru. Seveda pa se zavedamo 

povezanosti zdravstva s socialo in potrebo po pomoči invalidom. Zato povejmo, 

da smo skupaj z državo zagotavljali sredstva za CSD, URAD ZA DELO, VDC 

POLŽ, HIŠO ZAVETJA, prostore za letovanje otrok na morju ...

Z naštevanjem opravljenega bomo počasi prenehali. A prej na hitro prele-

timo še seznam tega, kar smo h kvalitetnejšemu življenju, spodbujanju ustvar-

jalcev, spoznavanju sveta ... prispevali v okviru naše

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI – LIRE.

»Oddih« pred nadaljevanjem ...
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Veliko smo potovali, planinarili. Bili smo na Primorskem, v panonskem 

svetu, v Alpah. Obiskali smo Benetke, Verono, Salzburg, Dunaj, Budimpešto, 

Beograd ... Povzpeli smo se na Triglav, Jalovec, Krn, Stol, Skuto, Kum, obis-

kovali Areh, Šumik, prepešačili Pohorje, se podali v Prekmurje, k zamejcem 

v Avstrijo, na rafting na Kolpo, v Planico, hodili po Zadravju, po Kozjaku, 

obiskali Triglavska jezera, Kamniško sedlo ...

Organizirali smo čistilne akcije, dobrodelne prireditve, pustovanja, koline, 

žganjekuhe, trgatve, silvestrovanja ... Za otroke smo organizirali številne za-

bavne prireditve, vesele decembre, otroške direndaje, izdali smo nekaj knjig, 

ki so jih napisali osnovnošolci (»Moja prva knjiga«, »Dve v enem«, »Ljubezen, 

ne nasilje«, »Napravil(a) sem nekaj dobrega«, »Ruše, otrokom prijazno mesto«, 

»Pomlad v mojem srcu«). Izdali smo tudi knjigo gimnazijcev (Filozofski eseji), 

pa knjige naših občank in občanov (Angela Fujs, Ernest Kočivnik, Slavko Pori, 

Fanika Pliberšek, Miroslava Namestnik, Tjaša in Dunja Šulc, Barbara Marčič).

Naši založniški projekti pa so bili usmerjeni še v izdajo jubilejnih zbornikov 

društev (Kegljaški klub Ruše, NK Pohorje) in zgoščenke Spomini tovarištva.

Veliko glasbenih večerov smo organizirali. Spomnimo se koncerta sta-

rogradskh pesmi (Fajrund), skupine ARS, Petra Andreja, Darje Zorko, Tjaše 

Šulc, Simona Štelcerja, Natalije Remšak, Iztoka Šporina, Andreja Sepa, An-

dreje Ravnikar, Barbare Vrbnjak ... Gostili smo predavanja popotnikov Blaža 

Navršnika, Branka Kljajiča, Petra Pogorelca ...

Na kulturnem maratonu otrok OŠ - župan podpisuje knjigo, ki so jo otroci dobili v zahvalo za literar-

ne in likovne prispevke.
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A KAJ BI NAŠTEVALI NAPREJ! RAJE VAS POVABIMO K SODELO-

VANJU. GOTOVO SE V NAŠI DEJAVNOSTI NAJDE TUDI KAJ ZA VAS, 

ALI PA BOSTE PREDLAGALI KAJ NOVEGA. PRIDRUŽITE SE NAM! 

IZPOLNITE, IZREŽITE IN POŠLJITE NAM PRISTOPNO IZJAVO 

– ALI JO PRINESITE V DRUŠTVENO PISARNO V DOMU KULTURE 

V RUŠAH. DEŽURAMO VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU MED 

19. IN 20. URO. TAM BOSTE DOBILI TUDI DRUŠTVENO MAJICO!

Za sklep pa Vam predstavljamo še nabor ključnih in prednostnih program-

skih, projektnih nalog, za katere iščemo podporo:

1. razvoj gospodarstva s posebnim poudarkom na razvoju turizma, smučar-

skega centra in omogočanju novih zaposlitev

2. izgradnja objektov za mlade in bazenskega kompleksa s kegljiščem, fitnesom ...

3. izgradnja doma starostnikov

4. rekonstrukcija Falske, Mariborske in Tovarniške ceste

Druge, številne, a manjše investicijske projekte na področju kanalizacije, 

asfaltiranja cest, razsvetljave ... bomo lažje izpeljali. Seveda, če bomo čim bolje 

sodelovali v skupnem projektu

»ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE« !

BODITE Z NAMI!

 Vili Rezman s sodelavkami(ci)

 (avgust 2006)

Prejšnji program za boljše življenje smo »sklenili« s skupinsko fotografijo z Milanom Kučanom. Tokrat 
smo se na Kredarico podali s predsednikom državnega zbora ter nekaterimi kolegi poslanci in sode-
lavci(kami) iz slovenskega parlamenta.
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Upravni odbor društva Lira
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ »LIRA«
RUŠE

 Falska c.24, 2342 Ruše
T.R.: 04173-0000707809

D.Š.: 86415808

PRISTOPNA IZJAVA

.............................................................................................................................
IME, PRIIMEK, NASLOV

.............................................................................................................................
TELEFONSKA ŠTEVILKA, GSM ŠTEVILKA

Izjavljam, da želim postati član/ica Društva za razvoj »LIRA« Ruše. Sprejemam Statut 
in program društva ter se zavezujem, da bom poravnal/a letno članarino 1.000,00 SIT 
(otroci 500,00 SIT).

V ......................................., dne .......................

Podpis člana:

Vsak nov član dobi društveno majico.
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DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)

MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)

BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)

PROGRAM ZA BOLJŠE
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)

KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)

DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)

ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)

LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)

BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)

FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)

ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)

NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)

SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)

LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)

SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)

NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)

NAPRAVIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)

V PRIPRAVI

»ZBADLJIVKE«
50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
SKRBIMO ZA SVOJE OKOLJE

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO 
NAŠO IZDAJATELJSKO DEJAVNOST!
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