
KULTURNA DEDIŠČINA-NAŠE BOGASTVO 

Ko ljudje potujemo po domovini in drugod po svetu, kulturna dediščina zmeraj pritegne našo 

pozornost. Še najbolj stavbna, arhitekturna. Že zaradi vpadljivosti. V svojem lokalnem okolju smo 

pogosto manj pozorni na to dediščino in je ne znamo ne ohranjati in ne promovirati, pojmovati kot 

del naše identitete, kaj šele tržiti v smislu turistične ponudbe. Smo pa precej kritični do objektov, ki 

propadajo, so ne vzdrževani, kazijo naselja in ožje lokalne skupnosti, ali jih lastniki (do) prezidavajo 

tako, da se izmaliči njihova vrednost, pristnost, duh časa, kot temu pogosto rečemo.  

V preteklosti se je tudi v Rušah opozarjalo na to. Razmišljali smo o tem, kako to spremeniti, a premalo 

naredili. Tudi moja pobuda izpred nekaj let, da se prične z obnovo zgradbe latinske šole, da občina 

sprejme ustrezne ukrepe (odlok) za boljšo skrb za grajeno okolje, da se loti obnove nagrobnih plošč 

pomembnih osebnosti iz naše zgodovine na cerkvi na pokopališču, ali ukrene kaj, da ne bo rojstna 

hiša častnega občana Janka Glazerja dobesedno razpadla pred našimi očmi…so se izgubile v etru. 

Občinska arhitektka (Maruša Zorec), ki je bila nekaj let dobro plačana (dokler nelegalne pogodbe o 

opravljanju funkcije ni prekinil prejšnji župan-ki pa je pogodbo prej podpisal) za reševanje tovrstnih 

problemov, čeprav je »načeloma« nekatere moje predloge podpirala, ni dala od sebe nobene 

konkretne ideje, zasnove, predloga. Z nekaterimi svojimi predlogi in ukrepi je pravzaprav naredila več 

škode kot koristi.  

Vse to in drugo je naše društvo vzpodbudilo, da smo v svoj program uvrstili serijo strokovnih srečanj 

o stavbni (arhitekturni) dediščini. Prvo zahtevnejše srečanje v seriji je že za nami. Izvedli smo ga s 

pomočjo državne strokovne institucije, vzpostavljene na osnovi ustavnih in zakonskih določil o 

varstvu kulturne dediščine, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Le-ta je ustanovljen ne le 

za varstvo, pač pa tudi za usposabljanje, promoviranje, spodbujanje varstva dediščine. Žal je Občina 

Ruše povabilu za sodelovanje pisno odločno rekla NE. Vodstvo občine se je celo precej razburilo nad 

sodelovanjem našega društva z državno institucijo. Seveda na razstavo in okroglo mizo  uradno iz 

občine ni bilo nikogar. A srečanji sta vseeno lepo uspeli. Številni udeleženci so se zadržali v daljši 

razpravi in upam, slišali mnogo koristnega, informativnega, tudi novega. 

Zavod je pripravil odlično in dobro obiskano razstavo in uvodno predavanje. Na kratko povzeto: bilo 

je posredovanih nekaj temeljnih vsebin: 

-zavod je ustanovljen za ohranjanje, varstvo, svetovanje, zaščito, promocijo kulturne dediščine 

-svoje naloge opravlja po »nareku« ustave in zakonodaje 

-ustavne in zakonske zaveze imajo tudi lokalne skupnosti ter posamezniki 

-predstavljeni primeri dobre prakse govore o smiselnost in ekonomski upravičenosti (turizem, dodana 

vrednost…) varstva kulturne (stavbne) dediščine 

-kulturno dediščino naroda je treba varovati zaradi identitete…, tudi če ni neposrednih ekonomskih 

koristi (beri profitov). 

Kot zanimivost je potrebno poudariti, da so ob direktorju zavoda sodelovale kar tri strokovne 

sodelavke »rušanke«. Obetamo si lahko najbrž dobro nadaljevanje sodelovanja. Tega si naša 

dediščina tudi »zasluži«. Zakaj, je skušal v nadaljevanju utemeljiti še predsednik društva LIRA, Vili 



Rezman. Društvo je namreč pripravilo nekaj pobud za spremembo odloka o varstvu kulturne 

dediščine, pripravilo zasnovo kataloga stavbne dediščine s fotografijami in opisi zgodovine nekaterih 

zgradb, njihovih lastnikov, pomembnosti za razvoj naših krajev (v javnosti že predstavljeno na 

društvenih prireditvah)…Žal župan ni sprejel našega predloga, da bi pri tem z občino sodelovali, vsaj 

tako ne, da bi občina zagotovila strokovnega sodelavca, ki bi lahko pomagal s posredovanjem 

informacij, ki jih občina že ima ali jih laže pridobi! To seveda ne bo preprečilo dejavnosti društva in 

posameznikov, ki delajo »pro bono«. A lahko bi naredili več in bolje. Komu to ni »všeč«? 

Vprašanje postane toliko bolj aktualno, če pomislimo, da je občina vmes in »za hrbtom« pripravljala 

»Odlok o obveznem vzdrževanju objektov v Občini Ruše«. Ne da bi tistega, ki je to predlagal, sploh 

obvestila. Morda postane to bolj jasno, če preberemo predlog odloka. Pripravljen je bil brez javne 

obravnave, čeprav posega v temeljne lastninske pravice občanov-lahko ostanejo brez svojih 

nepremičnin!  

Lahko pa imajo »srečo« in bo občina pomagala dokončati njihovo gradnjo! 

Lahko imajo srečo in jim bo občina pomagala tako, da jim bo odpisala nekaj deset evrov NUSZ (ki ga 

čez dobro leto že ne bo več), če bodo vložili več deset tisoč evrov v obnovo, dokončanje… 

Lahko imajo srečo, če imajo nepremičnino dovolj blizu »glavni cesti«, kaj bo z odmaknjenimi 

kulturnimi spomeniki, pa se ne ve… 

Lahko imajo srečo in jim bo »popravljanje« nezakonite obnove…subvencionirala občina…Seveda, saj 

je tudi občina posegala v prostor (ob vednosti ali »z dovoljenjem« ali ob »neaktivnosti« občinske 

arhitektke Maruše Zorec) na način , ki je prepovedan, ali brez vednosti soglasodajalcev, lastnikov, 

varstvenikov… 

Namera občine v zvezi z obveznim vzdrževanjem objektov je seveda legitimna in dobrodošla. Ali so 

postopek in predvidene rešitve prave, se bi moralo pokazati v nadaljnji razpravi. Ali se smemo izogniti 

razpravi v javnosti, čeprav gre za javni interes in možnost velikega finančnega bremena vsakega 

lastnika, pa je drugo vprašanje.  

V društvu LIRA pa smo veseli. Dali smo pobude in pričelo se je premikati. Sicer brez sodelovanja 

pobudnikov in javnosti, a morda bodo še pritegnjeni? 

Ker v občinskem gradivu nič ne piše o tem, na kakšnih (primerjalnih) analizah, izkušnjah, v 

sodelovanju s katerimi strokovnimi organizacijami je bil pripravljen »Odlok«, bi bili odgovori občine 

na ta vprašanja seveda dobrodošli.  

Čisto posebno vprašanje pa je, kako bo občina ravnala v zvezi z »obnovo, dokončanjem objektov« v 

njeni lasti. Ali z občinskim odlokom zaščitenih kulturnih spomenikov. Zato ji zmanjkuje denarja, kljub 

okoli 300.000 eurov letne najemnine, vplačane na njen račun s strani najemnikov. Občina za te 

objekte ne potrebuje posebnega seznama (že ima natančne sezname) in strokovnih (plačanih) ocen 

stroškov. Tudi odloka ne, ki bi jo silil k rednemu vzdrževanju. Najbrž bo že za zgled drugim najprej 

poskrbela za svoje lastne zgradbe (»glasbeno šolo«, Vivatovo (pogorelo) večstanovanjsko zgradbo, 

Orozlovo, Schwarzbachovo, Scherbaumovo večstanovanjsko zgradbo…Potem bi morali priti na vrsto 

tudi zasebni objekti, kulturni spomeniki, Glazerjeva rojstna hiša, Mule, Ruška latinska šola, Lampreht, 

Čiček…, pa industrijski objekti. Res velik zalogaj, za katerega pa občina zagotovo nima »prihranjenih 



sredstev«. Tako bo zanimivo spremljati problem reševanja Golobove hiše na Glažuti, falske graščine, 

nekdanje glažute pod Arehom, če drugih manj markantnih objektov ne naštevam. 

Prav posebej zanimiv pa je 10.člen predlaganega odloka. Predvideva namreč »obvezno upoštevanje 

prostorskih aktov in obveze pri objektih kulturne dediščine.« Predvideva torej to, kar je v regulativi, 

ne le občinski, pač pa tudi v zakonih in ustavi že zdavnaj določeno. Ampak, zakaj občina vendar 

»ponuja javna sredstva« zasebnikom za popravljanje nedovoljenih, prepovedanih preteklih posegov v 

prostor in hkrati jadikuje, da to ni prav, čeprav bo za to z javnimi razpisi odprla občinsko mošnjo?  

Vili Rezman 

Ruše, 4.4.2014 

PS 

Priloženih je nekaj fotografij »zanimive« stanovanjske stavbne dediščine Občini Ruše iz kataloga v 

nastajanju. Občina zatrjuje, da se bo »evidenc« lotila po sprejetju odloka in drugih predpisov, torej v 

nedoločeni prihodnosti. Morda bi ji naše in drugo znanje lahko prišlo prav? 

 

 

 



 

zgradbi, potrebni obnove 

in zgradbe – za zgled: 

 


