
Kulturnozgodovinske ostaline v občini Ruše 

Da bi lažje razumeli prazgodovinsko poselitev Ruš, je nujno spomniti na njihovo zemljepisno lego. 

Prav tu se Dravska dolina zadnjič pred Falsko sotesko, kjer postane neprehodna, razširi v Ruško in 

Selniško polje, ki ga na vzhodu ločijo bistriško-lazniški obronki Pohorja od Limbuškega in 

Mariborskega polja. Pripadniki kulture žarnih grobišč so si v pozni bronasti dobi izbrali za poselitev 

ruško polje na visokih dravskih terasah, stisnjeno pod Pohorje. To je čas prvega kultiviranja ruške 

pokrajine. 

Kultura žarnih grobišč, ki je ime dobila po običaju pokopavanja umrlih – sežiganju in nanj vezan 

duhovni svet, je zajela na prehodu drugega v prvo tisočletje pr. n. št. skorajda vso Evropo. To je bila 

doba novih selitev ljudstev, doba nastajanja novih gospodarskih in družbenih struktur. Iz prostranih 

panonskih nižin so se vzdolž rek Save, Drave in Mure proti gorskemu svetu širila ljudstva kulture 

žarnih grobišč in prva intenzivneje poselila današnji slovenski prostor. 

Od starejših kulturnih ostalin iz teh krajev so na ledini Log pri Tacerjevih v Rušah našli kamnito sekiro, 

z ruškega Pohorja, od Areha in s Činžata, pa poznamo troje kamnitih orodij. Podobno orodje je bilo 

najdeno predvsem v Slovenskih goricah, pa tudi drugod po SV Sloveniji. Ti kamniti predmeti 

dokazujejo, da so posamezniki že zgodaj poselili pohorsko divjino. 

Najdb, ki bi dokumentirale poselitev v mlajših obdobjih, ki so sledila kulturi žarnih grobišč, ni. 

Zaenkrat kaže, da ruška pokrajina razen v prvih treh stoletjih prvega tisočletja pr. n. št. v prazgodovini 

ni bila poseljena, in je bila ponovno vključena v tok zgodovine šele v rimski dobi.1   

Na območju Ruš je bilo do leta 1985 odkritih dvoje žarnih grobišč. Prvo odkrito grobišče je bilo na 

nekdanjih Marinovih travnikih, zahodno od ceste med vasjo in tovarno. Drugo grobišče je ležalo na 

višji terasi kot prvo, severno od ceste med vasjo in železniško postajo. Obe grobišči sta narazen več 

kot 500 metrov, »ločuje« ju tudi Ruški potok. Na drugi strani posamezne najdbe s Črnkove nekdanje 

njive nakazujejo mesto, kjer je morala biti naselbina. Ker je ta naselbina na isti terasi ter na isti strani 

Ruškega potoka kot prvo grobišče, se zdi verjetna domneva Stanka Pahiča, da sta v današnjih Rušah 

nekdaj obstajali dve prazgodovinski naselji, torej da je drugo grobišče povezano z drugim naseljem. 

Iz ruške okolice sta po literaturi znani nadaljnji dve najdbi – bronasta sekira in kolesce; v petdesetih 

letih 19. st. sta bili ob gradnji železniške proge najdeni pri t. i. »Turškem zidu«. Do danes sta se obe 

izgubili, tako da je njuna datacija v pozno bronasto dobo zgolj hipotetična. 

Od leta 1984 sta znani prazgodovinski najdišči na Bezeni in v Bistrici ob Dravi. Na Bezeni, od koder so 

že znane rimske gomile (ob robu dravske terase), so bili odkriti žgani grobovi z redkimi koščicami in 

fragmenti prazgodovinskih posod. V Bistrici pa so pri železniški postaji pri kopanju plinovoda našli 

prazgodovinske črepinje. 

Vse te najdbe dajejo slutiti, da je bila ruška ravnica v obdobju kulture žarnih grobišč razmeroma na 

gosto poseljena z vrsto (domnevnih) manjših zaselkov. 

Prvo žarno grobišče v Rušah je bilo odkrito leta 1875. Nanj je slučajno naletel Jakob Marin pri kopanju 

gramoza na svoji zemlji. O najdbah je v dnevnem časopisu Tagespost dne 10. julija 1875 poročal 
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tedanji načelnik ruške postaje Gregor Gilg. Notica je spodbudila Alfonza Müllnerja, takratnega 

profesorja na učiteljišču v Mariboru in pozneje kustosa Deželnega muzeja v Ljubljani, da je v juliju in 

avgustu odkopal 96 grobov. Njegovo poročilo o izkopavanju iz istega leta je vzbudilo nemalo 

pozornosti. Tako si je pravico za izkopavanje v letu 1876 pridobil grof Gundaker Wurmbrand, znan 

naravoslovec in starinoslovec, pa tudi politik avstro-ogrske monarhije. V dveh kampanjah, Müllnerjevi 

in Wurmbrandovi, je bilo raziskano ruško grobišče s 172 grobovi, o katerem je Wurmbrand leta 1879 

napisal obsežno poročilo s študijo v Archiv für Anthropologie 11. Na ta način je nekropola v Rušah 

pridobila na slavi, najdbe pa so (posledično) šle v muzeje v Gradec (Graz; tukaj je večina gradiva), na 

Dunaj (Wien) in v Ljubljano, posamezni kosi pa tudi v druge zbirke.2    

Leta 1935 so Črnkovi pri rigolanju za hmelj naleteli nedaleč od žarnega grobišča na sledove hiš z 

zanimivi najdbami, kot so mlinski kamen, črepinje, svitki, preostanki »kolovrata« ipd. Nekaj teh najdb 

se danes nahaja v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. 

Pri gradnji novega gasilskega doma v letu 1952 so na dan prišli novi žgani grobovi. Deloma uničeno 

grobišče je raziskal Stanko Pahič, kustos mariborskega Pokrajinskega muzeja, in odkril 35 grobov. Pri 

nadaljevanju gradbenih del je bilo uničenih še nekaj grobov, posamezne posode je uspel rešiti M. 

Arko, tedanji ravnatelj ruške nižje gimnazije. Najdbe iz te nekropole prav tako hrani mariborski 

Pokrajinski muzej. 

Nemški arheolog Hermann Müller-Karpe je na osnovi grobnih pridatkov izločil tri razvojne stopnje, 

katerim se da slediti v razporeditvi grobov na ruškem grobišču. Ugotovil je, da se je tamkajšnje 

grobišče enakomerno širilo od vzhoda proti zahodu, tako da so najstarejši grobovi v vzhodnem delu 

grobišča, najmlajši pa ob njegovem zahodnem robu. Na ta način je izdelal tristopenjsko delitev mlajše 

kulture žarnih grobišč, ki jo je v skladu s celotnim kronološkim sistemom poimenoval Ha B 1-3 in 

datiral prvo stopnjo v 10., drugo v 9. in zadnjo v 8. st. pr. n. št.  

V teku 8. st. pr. n. št. so bila podravska žarna grobišča v glavnem opuščena. Težišče poseljenosti se je 

premaknilo iz nižine na obrobno gričevje – na višine, v utrjene postojanke, gradišča. To nam dobro 

kažejo najdišča, kot so pohorska Poštela, Benedikt v Slovenskih goricah in najdišča ob Solbi, ki s 

svojimi najdbami dokazujejo, da so sicer neposredni dediči podravske kulture žarnih grobišč, vendar v 

obliki železne – halštatske dobe. 

Žarni grobovi so bile preproste v zemljo vkopane jame, ki so bile le redko obložene s kamni, 

razmeroma pogosto pa z njimi prekrite. Zdi se, da za pokop pepela z ostanki sežganih kosti ni bilo 

strogega pravila; pepel je najpogosteje zbran v žari, lahko je bil porazdeljen v dveh ali več posodah 

(dvojni pokop?), včasih pa je bil shranjen v žaro in hkrati razsut po jami, v posameznih primerih tudi 

prosto nasut po dnu jame. V grob so bili poleg žare priloženi tudi drugi pridatki, največkrat posode, 

redkeje bronasti predmeti – deli noše in nakita.3          

Naselitev žarnogrobiščnih prebivalcev na ravnice ob Dravi, Savi in Muri dokazuje, da so bili pretežno 

poljedelci, ki pa so se morali ukvarjati tudi z živinorejo. Da je morala biti tudi trgovina razmeroma 
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živahna, dokazujejo posamezni bronasti predmeti, ki kažejo povezave tako s prostrano Panonijo, kot 

z alpskimi predeli, ki so bili takrat pomembni zaradi rudnih bogastev.4 

Nekje v 4. st. pr. n. št. so se keltska plemena pomikala iz osrednje Evrope v smeri proti balkanskemu 

polotoku. Na ozemlje današnje Slovenije so Kelti prodrli iz večih smeri. Do ozemlja današnjih Ruš jih 

je pripeljala pot ob reki Dravi. To dokazujejo keltski grobovi na Ptujskem polju, v Mariboru in 

Bresternici. V nasprotju s prejšnjimi hribovskimi prebivalci so bili Kelti v največji meri gibčno 

ravninsko ljudstvo, čeprav so tudi sami svoja utrjena naselja gradili na vzpetinah. Na našem ozemlju 

tako niso ostali samo na ravninskem svetu Podravja in Posavja, temveč so na miren ali nasilen način 

obljudili še stara gradišča – pri nas najbližje prav mariborsko Poštelo. Zaenkrat kaže, da ruško ozemlje 

ni videlo keltske civilizacije, saj na tem ozemlju ni bilo najdenih nobenih pridobitev tega ljudstva: 

kovanih novcev, izdelkov iz kaljenega železa (»noriško železo«), glinenih posod, izdelanih na 

lončarskem vretenu ipd. 

Z italskega polotoka so za posameznimi trgovskimi odpravami, ki so že prej obiskovale središča 

domačih plemen, v deželo prodrli vojaki rimski legij, ki so v letih 15 do 9. pr. n. št. osvojili širne 

pokrajine vse do Donave. Rimski zasedbeni vojski je v novo osnovani provinci Ilirik sledila italska 

uprava, medtem ko so keltski knezi v svojem središču na Štalenskem vrhu nad Gosposvetskim poljem 

še za pol stoletja obdržali nekaj samostojnosti v t. i. »noriškem kraljestvu« na območju večine 

današnje Avstrije, a tudi našega obpohorskega in savinjskega sveta. Cesar Klavdij (41–54) je nato leta 

45 »noriško kraljestvo« spremenil v rimsko provinco Norik z upravnim središčem v mestu Virunum 

pod Štalenskim vrhom, obsežna območja Ilirika pa razdelil v poznejši provinci Dalmacijo in Panonijo. 

Meja med Norikom in Panonijo je nekako potekala preko sredine Slovenskih goric in Dravskega polja, 

tako da je vojaški tabor in poznejše mesto (kolonija kot naselbina rimskih državljanov) Poetovio bil v 

Panoniji, zahodni predeli z mestoma Celeia ob Savinji in Flavia Solva ob Muri (pri Lipnici/Leibnitz) pa v 

Noriku. Ta razmejitev je bila seveda le upravna, in seveda ni bila posebej zakoličena, saj je le ohlapno 

ločevala pomerije samoupravno vodenih mest. Vzhodno Pohorje z današnjim mariborskim okolišem 

in ruško-selniško kotlino je tako sodilo k Flavii Solvi, onkraj dravske soteske pa se je pri Radljah 

pričenjalo prostrano območje mesta Virunum.5 

Življenje se je tedaj pričelo odvijati na povsem drug način, ki so se mu keltski prebivalci z nekaj lastne 

civilizacije lažje prilagodili kot povsem v vaški kulturi zaostala plemena. Za vojaki so v deželo prišli 

rimski uradniki, trgovci in obrtniki, tako da je dežela pričela dobivati drugačno podobo. V mestih so 

zrasle številne iz kamna zidane in z opeko pokrite stavbe ter s pohorskim marmorjem okrašena 

svetišča. Odsluženi vojaki – veterani so kot odpravnino za dolgoletno službovanje v osvojenih krajih 

dobivali zemljišča, na katerih so si sezidali pristave (villae rusticae). To so največkrat bile imenitneje 

zidane stavbe, pogosto opremljene z italskim načinom centralnega ogrevanja tal in sten, ki so večkje 

imele tla nekaterih prostorov okrašena celo z mozaiki. 

Domače prebivalstvo je še naprej živelo po vasicah z lesenimi kočami, vendar za njimi večinoma ni 

ostalo skoraj nobenih sledov. Je pa domače ljudstvo sprejelo nove civilizacijske dobrine – lončenino 

(izdelano v večjih obrtnih delavnicah), stekleno posodje, razno orodje iz brona in železa, številne vrste 

nakita in drugo. Po svojih možnostih so si prisvajali nov način gradnje s pomočjo apnene malte, ter 
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razne vrste rimske opeke iz dobro prečiščene gline. Nekateri so si po italski šegi naročali marmorne 

nagrobne spomenike ali daritvene oltarčke za priprošnje božanstvom v svetiščih. 

Rimski vpliv je seveda počasneje prodiral v odročnejše predele, v mestnih središčih in drugod pa so se 

ga najprej navzeli imovitejši ljudje, ki sta jih že lastnina in težnja po uveljavitvi silila k temu. Tako 

dogajanje je nato trajalo štiri stoletja, zato je lahko bila romanizacija prebivalstva seveda temeljita.6 

Poglavitna vira za ruško zgodovino sta dva, gomilni grobovi in ruševine svetišča bogu Mitri (=mitrej). 

Edine ostaline iz rimskega časa, ki jih je možno v Rušah videti še danes, so gomile z grobovi sežganih 

pokojnikov. Prvo od takih grobišč se nahaja v gozdu zahodno od ceste proti dravskemu mostu, 

nekako v sredini med železniško progo in reko. Ohranjenih je 30 deloma prekopanih gomil; poprej je 

bilo teh gomil več, vendar so se zrušile v dve gramozni jami. Tudi ohranjene gomile so, kot rečeno, 

globoko prekopane. Dobršen del jih je najbrž dal prekopati štajerski deželni glavar grof Wurmbrand, 

ki je o tem tudi poročal leta 1879. Po njegovi notici je bila v gomilah najdena razbita lončenina, ostali 

pridatki so bili že tedaj izropani. 

Mariborski zgodovinar Puff, ki je odkopaval ruški mitrej in je gotovo moral poznati bližnje gomile, o 

njih ni zapisal nič. Graški profesor Franz Ferk jih je v svojem počitniškem dnevniku iz leta 1903 

zabeležil samo 15. Ostale je verjetno zajel v omembi »obsežnega grobišča« vzhodno od ceste k Dravi. 

Pahič je v petdesetih letih 20. stoletja rimsko grobišče v Rušah uvrstil v seznam noriško-panonskih 

gomil. Načrtno so bile izmerjene šele v osemdesetih letih 20. stoletja. Grobišče v Rušah ima 

razpotegnjeno obliko, saj se poglavitne večje gomile vrsté ob robu terase v 350 metrov dolgi črti, kar 

je zelo redek pojav. Gomile ležijo na devetih parcelah, ki potekajo v 30-50 m širokih pasovih proti 

Dravi in pripadajo različnim lastnikom. Časovnega zaporedja gomil ni mogoče določiti, saj ni ustreznih 

najdb (predvsem novcev). Velikost gomile, oblika groba in vrsta pridatkov je bila odvisna od 

gmotnega položaja pokojnika oz. njegovih svojcev. Najmanjša gomila (št. 19) je visoka 40 cm in 

premera 6 m, največja (št. 2) pa v višino meri 2 m, s premerom 16 m. Opaziti je, da je višina gomil v 

glavnem sorazmerna z njeno velikostjo.   

Po pisnih podatkih lahko gomilam v zaraslem in neprečiščenem ruškem gozdu pripišemo le splošen 

časovni okvir prvih dveh stoletij našega štetja. Prve pojave gomil ugotavljajo v 1. stoletju, najmlajše 

pa segajo še v 3. stoletje, ko so v njih pokopavali že nesežgane pokojnike.7  

Poleg tega grobišča je v Rušah mogoče videti dvoje drugih gomil tik ob cesti proti Lobnici, nasproti 

Glazerjeve domačije. V kraju imenujejo to mesto »na gavgah«, saj naj bi – po domačem, še vedno 

živem izročilu – na tem mestu obešali ljudi. Najstarejši znani zapis o tem je iz zgoraj že omenjenega 

popotnega dnevnika graškega profesorja Ferka. V njem je slednji v začetku 20. stoletja mdr. zapisal, 

da se zahodno od Ruš v Pinteričevem gozdu nahajajo tri gomile, od katerih je ena, verjetno 

najsevernejša, grič za vislice (področnega sodstva falske gosposke). Zahodna gomila je bila tedaj 

načeta iz zahodne strani, jugovzhodna iz vzhodne, severna od zgoraj, ob straneh pa so se kazali še 

veliki prodni kamni.8     
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Poskusni kop v vzhodno gomilo v osemdesetih letih 20. stoletja je odkril ne le kamnito grobljo groba 

iz rimske dobe, temveč tik pod površino tudi čvrste temelje manjše stavbe. Ob meritvi iz tega časa je 

vzhodna gomila merila 15 m v dolžino in 1,7 m v višino; zahodna gomila je (bila) nekaj večja, v višino 

je merila 2 m, njen premer pa je znašal 16 m.9    

Tretje gomilno grobišče je v gozdiču zahodno od Bistrice in severno od železniške proge nasproti vasi 

Bezena. Tudi te gomile so blizu roba terase, v katero se sedaj zajeda gramozna jama in kjer so v 

osemdesetih letih 20. stoletja našli prazgodovinsko lončenino. Večina gomil je, tako kot v Rušah, 

razkopanih, brez da bi vedeli, kdaj se je to zgodilo in kaj se je pri tem našlo. Grobišče pri Bezeni ima 

svojevrstno obliko: sestavljeno je iz štirih skupin gomil, ki so po številu, legi in velikosti med seboj 

precej različne. Največje so v zahodnem delu grobišča, kjer se ob največji s premerom 16 m in 2 m 

visoki v loku vrsti še pet manjših. Vzhodno od njih sta najprej dve gomili večjih izmer, nato pa 

podolgovata gruča 17 manjših in tudi prav malih, ki se z vrsto nekaj gomil izteguje še dalje. Po 20 m 

širokem vmesnem pasu sta še dve skupini: jugozahodna gruča šestih ter jugovzhodna vrsta štirih 

manjših gomil. Vse štiri skupine so razporejene po eni sami gozdni parceli, s katere sega grobišče le 

na dveh mestih. Že zravnane gomile (kot jih omenja W. Schmid) so bile očitno na zahodnem obrobju 

grobišča, pri čemer kakšna morebiti manjka pri severni, še bolj verjetno pa pri južni strani. 

Po merah so gomile pri Bezeni na moč podobne tistim v ruškem gozdu. Najmanjša (št. 17) meri 5 m v 

dolžino in 40 cm v višino, največja (št. 5) pa 16 m v dolžino in 2 m v višino.10     

Od kod so se vzeli novi prebivalci teh ozkih podpohorskih ravnic, še ni pojasnjeno, saj so nekako 

istočasno začela nastajati vsa številna gomilna grobišča med Donavo in Dravo. Morebiti gre celo za 

načrtno naseljevanje, saj bi sicer morali imeti kakšne starejše ostaline, če bi h grobiščem pripadajoča 

naselja bila tod že pred rimsko zasedbo. Po poprejšnjih planih keltskih grobovih so postale gomile nov 

način pokopa, ki je imel svoje zglede že stoletja prej v predkeltski železni dobi. 

Med novimi domovi ruškega kraja je zelo verjetno bila tudi kakšna zidana stavba ali vsaj taka z 

zidanimi temelji. Morebiti se sledovi stare naselbine skrivajo v ruškem gozdu, na primer med izlivom 

Lobnice in današnjo cesto preko Dravo. Po Schmidovem zapisku je bila na »Močelah« (staro mesto ob 

Lobnici, od tedanje Rucknerjeve hiše do Drave) na tamkajšnji njivi najdena lepo ohranjena obokana 

klet. Do danes je ta predel nad pobočjem k Lobnici že precej pozidan, vendar se je vzhodno od 

Glazerjeve ulice ohranilo še nekaj njiv. Na eni izmed njih, nasproti Glazerjeve domačije (v smeri proti 

obema gomilama), so res odkrili nekaj metrov dolg grelni kanal pod tlemi še neodkrite zidane stavbe. 

Kanal je bil pokrit z obokom iz opeke, in se je od gomil nahajal samo 70 metrov vstran. Vsekakor je to 

edina otipljiva sled za bivališči Rimljanov v Rušah. Zanimivo je, da tod ni sledi o kaki rimski cesti, 

čeprav je bilo zanjo na ruških tleh in na obeh straneh reke Drave vse do Maribora na voljo dovolj 

prostora in gramoza. Prav pri Rušah bi lahko potekal prehod preko reke (za nadaljnjo pot v smeri 

proti Koroški oz. osrčju province Norik)11 – najbrž ne po mostu, temveč z brodom, kot je bilo to v rabi 

še do pred okoli pol stoletja nazaj. Na tak prehod opozarja starodavni pristop do nekdanjega ruškega 

broda, na zahodni strani obdan z gomilami, na vzhodni pa s svetiščem Mitri. Sklep se ponuja sam po 

sebi tudi zato, ker med Kamnico in zahodnimi predeli Selnice ni nobenih zanesljivih rimskih najdb. 
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Takoj je potrebno dodati, da je/bi pri tem šlo le za lokalno (vicinalno) povezavo. Cestna povezava 

Poetovia z Virunum po Dravski dolini ni bila edina in skoraj zagotovo ne prvotna. Oba kraja je ob 

južnem Pohorju povezovala lagodnejša cesta, ki je v precejšnji meri lahko izkoriščala druge cestne 

odseke.12 

Leta 1845 so v ruškem gozdu tik ob Dravi vzhodno od izliva ruškega potoka odkrili (že nekajkrat 

omenjene) ostanke zidanega svetišča perzijskemu božanstvu Mitri. Po svoji pomembnosti je to 

najimenitnejša najdba v ruškem kraju, od katere pa so se ohranili samo nekateri reliefni kamni iz 

marmorja, danes spravljeni v muzejih v Mariboru in Gradcu (Graz). Kako je sploh prišlo do njegovega 

odkritja? Spomladi 1845 je M. Tribnik v svojem gozdu opazil kamen, ki je na nekem griču štrlel iz 

mahovja. Ker je bil podoben plošči, ga je nameraval doma uporabiti za mizo, vendar so ga poprej 

odpeljali delavci nekdanje Vivatove steklarne, ki so v gozdovih iskali kršec. Ploščo so tam vzidali pri 

vhodu v hišo, dokler je ni pozneje odkupil falski grof Zabeo in jo dal prenesti v svojo graščino. Štiri 

manjše reliefne plošče so kmalu prenesli v graški muzej Joanneum, medtem ko je bil glavni relief 

prenesen v mariborski Pokrajinski muzej (šele) v letu 1947.13    

Pri nadaljnjem razkopavanju mesta najdbe je Tribnik po pričevanjih Puffa naletel na precej 

obsekanega kamenja, tri manjše reliefne plošče, dvoje stebričastih oltarčkov, 8-10 lončenih svetilk, 

ostanke steklenic in prstenih posod, preperelo daritveno orodje, 26 cm dolg in 3 cm širok odlomek 

rezila z ostankom držaja, odlomek kosti ter precej bronastih in bakrenih novcev, največ iz časa cesarja 

Maksimina Tračana (235–238). Najdbe je shranil Puff, po njegovi smrti pa jih je pridobil graški 

Joanneum, kjer je plošče z liki Mitre mogoče danes videti v zbirki rimskih kamnov v parku dvorca 

Eggenberg; drugi predmeti so se zamešali in jih danes ni več mogoče ugotoviti.14  

Zanimive najdbe so spodbudile še Puffa, da se je dve leti pozneje sam lotil kopanja, pridobil nekaj 

novih najdb in svetišče natančno opisal, da se je o mitreju, ki danes zaradi zajezitve Drave ni več 

dostopen, ohranilo nekaj podatkov. Po lastnih obvestilih jih je pozneje dopolnil še mariborski 

profesor A. Müllner, tako da si lahko v glavnem sestavimo podobo tega svetišča.  

MITREJ: 

Stavbo za svetišče so Rimljani sezidali »vzhodno od Ruškega potoka, ki se tam blizu izliva v Dravo; 

tam, kjer teče reka v SV smeri«. Izbrali so pobočje z ozko ravnico, ki je takrat ležala 5,7 m nad gladino 

reke, in po kateri je pozneje prek 2 – 2,5 m debele naplavine proda, sipine in peska vodila kolovozna 

pot. Stavba je bila usmerjena vzporedno s tokom Drave in je imela vhod na SV strani, kjer se je našel 

1,6 m dolg, 0,4 m širok in 0,2 m debel kamen za prag. Svetišče naj bi bilo 4,8 – 5,5 m dolgo, 3,2 m 

široko, ter vsaj v dolžini 2,9 m obokano, sicer pa prekrito z dvokapno streho. Del stavbe je bil pri 

odkopavanju že od poprej podrt, prav tako je bil udrt 0,3 m debel obok, ki je počival na štirih 

kamnitih slopih. Zaradi nenatančnega kopanja niso opazili, če so bila z rečnimi oblicami tlakovana tla 

svetišča, kot je to pri mitrejih običajno, razdeljena na tri vzdolžne predelke: osrednjo ladjo in obe višji 

stranski obrobji. 

Na začelni steni je bila med obema slopoma, ki sta podpirala obok, prvotno pritrjena glavna plošča 

(dolga 1,1 m, široka 0,76 m in debela 0,15 m), ki se je močno nagnila in je z oglom štrlela iz tal. Pred 
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njo so na nekdanjih tleh ležale druge tri manjše plošče in dva stebričasta oltarčka, blizu pa so pri 

Puffovem kopanju našli še četrto ter dvoje drugih podobnih oltarčkov. Tik pred glavno ploščo je 

verjetno bil prostor za žgalne daritve, pozneje prekrit s 26-37 cm debelo plastjo vlažne zemlje, 

pomešane z ogljem in prstjo. V tej plasti je bila večina drobnih najdb, in sicer poleg zgoraj omenjenih 

še drobci kosti, črepinje zdrobljene posode, kosi finega tankega belega stekla, svetilke z imeni VNVS 

IVSTINI, VRSVLI in CRESCE, ter novci – skoraj vsi iz časa cesarja Dioklecijana (284–305). Našli so tudi 

kose rimske opeke, od katerih je imela ena vgravirano številko XIV. legije. To pomeni, da so pri gradnji 

mitreja sodelovali (tudi) vojaki, saj so se pripadniki te in še dveh drugih legij iz Zgornje Panonije v 

nemirnih časih druge polovice 3. stoletja zaradi vpadov tujih ljudstev zadrževali v Poetoviu in njegovi 

okolici. 

O času gradnje in trajanju svetišča se lahko poučimo po najdenih ruških novcih. Dioklecijanovi novci, 

če so bili zares najmlajši, govore za to, da so se shajali v mitreju še v začetku 4. stoletja. Najstarejši 

lepše ohranjeni novci so iz časa cesarja Maksimina Tračana, torej bi bil mitrej v rabi okoli 70 let oz. 

dobri dve generaciji. Mitrej je tako iz povsem drugega časa kot gomilna grobišča, saj tedaj tudi v 

ruškem kraju skoraj zagotovo niso več pokojne pokopavali pod gomilami. K ruški naselbini bi iz tega 

časa sodili plani grobovi z okostji, o katerih pa do sedaj še ni sledu. 

V 3. stoletju so v te kraje prihajali iz vzhodnih pokrajin mnogi vojaki, sužnji, nižji uradniki in trgovci, ki 

so poleg drugih šeg s seboj prinesli novo verovanje perzijskega porekla – češčenje božanstva svetlobe 

Mitre. V teh nemirnih časih so si v njem predstavljali dobrotnika človeštva, zaščitnika pravičnosti v 

nenehnem boju dobrega z zlim. Ker je bil sam nepremagljiv, naj bi Mitra zagotavljal vojakom pogum, 

hrabrost in zmago, cesarjem pa oblast in ugled. Mitraizem je bil zlasti priljubljen med vojaštvom, 

oprijeli so se ga tudi ljudje nižjih družbenih plasti, pozneje pa tudi cesarji, ko so se sami začeli 

povzdigovati v božanstva, in bogati vplivneži, ki so v njem videli zaščitnika svojih položajev in imetja. 

Tako se je mitraizem v 3. stoletju razširil po mestih in podeželju rimskega cesarstva.15           

Mitrej v Rušah dokazuje, da so v 3. stoletju v tem kraju živeli vzhodnjaki, ki so si zgradili lastno 

svetišče. Da so pri tem igrali pomembno vlogo vojaki, nam dokazuje opeka z vojaškim žigom. Če 

upoštevamo še nagrobnik vojaka iz bližnje Selnice, bi lahko domnevali, da je v tem času vojaščina 

morebiti varovala prehod skozi Dravsko dolino proti osrčju Norika. Še bolj pomembno je, da je 

izpričan podpornik oz. naročnik gradnje mitreja, visoki oblastni organ iz Viruna, državni namestnik 

(procurator) Mark Porcij Ver. Možno je, da so se v ruškem mitreju zbirali častilci Mitre tudi iz drugih 

podpohorskih naselij, saj je bilo najbližje sosednje svetišče šele pri Hočah.16 

*   *   * 

POROČILO Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) o izvedenih predhodnih 

arheoloških raziskavah na območju predvidene spremembe namenske rabe iz zelenih površin v 

območje za šport, deli parc. št. 1182, 1183, k. o. Ruše (avgust 2009). 

Severozahodno od raziskanega dela parcele 1183 so antične gomile, ki jih je dokumentiral Stanko 

Pahič leta 1985 v Ruški kroniki. Zahodno od opuščene gramozne jame je gomilno grobišče (20 gomil 

različne velikosti). Gramozna jama je nekatere gomile poškodovala, nekatere pa uničila. Proti vzhodu 

se gomile nadaljujejo v liniji vzhod-zahod, preseka jih še ena gramozna jama. Vzhodno od druge 
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gramozne jame sta še dve gomili (skupaj 30 gomil). Gomile so prekopali že v 19. stoletju ali še prej. 

Najdbe se niso ohranile, poročila o njih pa so zelo skopa. Ruško gomilno grobišče sodi v skupino 

noriško-panonskih gomil, ki jo na jugu zamejuje Podravje.17  

Območje Ruš arheološko zaznamujejo najdbe kulture žarnih grobišč in antične najdbe; žarno grobišče 

ob gasilskem domu, žarno grobišče ob železniški progi, sledovi stavb iz prazgodovinskega in rimskega 

obdobja, mitrej, rimsko gomilno grobišče Dobrava, rimsko gomilno grobišče »Na gavgah« in villa 

rustica.  

Še posebej pomembno je žarno grobišče iz pozne bronaste dobe, odkrito v drugi polovici 19. st., ki je 

omogočilo opredelitev ruške skupine, katera predstavlja pomemben del evropske prazgodovinske 

kronologije.18  

Površinski terenski pregled (ITP) 

Namen intenzivnega arheološkega pregleda je bilo ovrednotiti območje južno od gomilnega grobišča. 

Območje pregleda so predstavljale zaprte gozdne površine z gosto podrastjo. V skladu z uveljavljeno 

metodologijo stroke se je izvedla tehnika podpovršinskega pregleda s kopanjem 40 x 40 x 40 cm 

velikih jam v mreži 10 x 10 m. Izkopane so bile štiri ročne testne sonde velike 1 x 1 m do sterilne 

osnove, kjer se je dokumentiral profil. Tri testne sonde so bile locirane na parceli 1183 glede na 

bližino gomil in razgibanost terena, ena pa je bila locirana na parceli 1182, da je bila preverjena 

stratigrafija.  

Na pregledanem območju niso bile odkrite arheološke najdbe in strukture, čeprav se je območje 

raziskav nahajalo neposredno ob antičnih gomilah. Glede na to, da so bile sonde ob gomilnem 

grobišču prazne, se poraja vprašanje, kje se je dejansko nahajal prostor za sežig(anje) pokojnikov oz. 

kje so ostanki pogrebnih ritualov, ter kje sta se nahajali pripadajoči naselbina in cesta oz. pot. 

Morda je gomilno grobišče pripadalo bližnjemu delno raziskanemu rimskemu objektu v Rušah 

nasproti Glazerjeve domačije. Gomilno grobišče zaznamuje prvo, danes razmeroma visoko južno 

teraso vzdolž reke Drave. Tok Drave se je v postantičnem obdobju pomaknil proti jugu, saj je reka 

zalila območje, kjer je nekoč stal mitrej. Skratka, Drava je pred regulacijo pogosto poplavljala in 

spreminjala strugo, predvsem pa je bila mnogo širša kot danes. Zato je mogoče, da je v antiki Drava 

tekla bliže gomil kot danes, kar je povezano z grobiščem in rituali pokopa.19 

*   *   * 

Poročilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o izvedenih predhodnih arheoloških 

raziskavah na območju prioritetnih con pred gradnjo stanovanjske cone S8 ob Jamnikovi ulici v Rušah 

(november 2009). 

Predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča so bile izvedene na območju 

prioritetnih con (1, 1a, 1b, 2, 3) pred gradnjo stanovanjske cone S8 ob Jamnikovi ulici v Rušah. 

Zemljišče leži na območju registrirane enote kulturnih spomenikov Ruše – Žarno grobišče ob 

železniški progi in Ruše – Naselbina ob železniški progi. V Registru nepremične kulturne dediščine sta 
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vpisana kot Ruše – Žarno grobišče ob železniški progi (EŠD 6340) in Ruše – Naselbina ob železniški 

progi (EŠD 6342). 

V prvi polovici 19. st. se je območje imenovalo Rücken in so ga prekrivale njive in travniki. Znamenito 

žarno grobišče iz pozne bronaste dobe je bilo odkrito leta 1875. Odkritje je omogočilo opredelitev 

ruške skupine, ki predstavlja pomemben del evropske prazgodovinske kronologije. Leta 1875 je 

grobišče izkopaval Alfonz Müllner, naslednje leto pa je izkopavanja nadaljeval grof Gundaker 

Wurmbrand. Skupno je bilo odkritih 172 žganih grobov. Najdbe so postale sestavni del mnogih 

evropskih zbirk.  

Leta 1952 so pod vodstvom Stanka Pahiča izkopali še 35 grobov, t. i. drugega žarnega grobišča v 

bližini prvega žarnega grobišča. Leta 1993 je ob gasilskem domu izkopaval tudi ZVKDS OE Maribor; ob 

tej priložnosti je bilo odkritih nadaljnjih 9 grobov. Iz drugega žarnega grobišča poznamo 44 grobov, 

veliko pa jih je bilo uničenih ob nenadzorovanih gradbenih posegih tekom let. 

Leta 1935 so bili v bližini prvega grobišča na Črnkovi njivi odkriti ostanki naselbine iz istega obdobja.20  

Poleg najdb kulture žarnih grobišč območje Ruš arheološko zaznamujejo tudi antične najdbe; stavbe 

iz rimskega obdobja in villa rustica, mitrej, rimsko gomilno grobišče Dobrava in rimsko gomilno 

grobišče »Na gavgah«.21 

Opravljen je bil intenzivni terenski pregled (ITP) s tehniko površinskega pregleda v zbiralnih enotah v 

mreži 10 x 10 m oz. 5 x 5 m. Kjer so bile površine zaprte se je izvedel podpovršinski pregled s 

kopanjem 40 x 40 x 40 cm velikih jam v mreži 10 x 10 m oz. 5 x 5 m; s tehniko ITP se je prilagajalo 

terenu. 

Na pregledanem zemljišču ni bilo odkritih arheoloških struktur, najdenih pa je bilo 166 odlomkov 

novoveške lončenine in 13 odlomkov prazgodovinske lončenine. Pri površinskem terenskem pregledu 

je bil odkrit predvsem novodobni material. Največja koncentracija prazgodovinske lončenine je bila v 

coni 1a (11 odlomkov prazgodovinske lončenine).22 

Na območju pregleda je bilo dodatno izkopanih 39 testnih son velikosti 1 x 1 m do sterilne osnove. V 

testnih sondah ni bilo odkritih arheoloških struktur, so pa bile odkrite arheološke najdbe. 

Koncentracija prazgodovinske lončenine narašča z globino, proti kulturni plasti. V ornici (SE 1) 

prevladuje recentna lončenina, nekaj prazgodovinske lončenine se pojavlja v plasti pod ornico (SE 2), 

največ pa jo je v kulturni plasti (SE 3 in SE 16). Rezultati intenzivnega terenskega pregleda in rezultati 

izkopa ročnih terenskih sond so dali različne vzorce. Glavni razlog je predvsem ta, da so bile ročne 

testne sonde kopane globlje, pri čemer so bili arheološki depoziti ponekod na globini 20 cm, drugje 

celo do 50 cm in so segali do globine 100 cm. Večina pregledanih površin je bila namreč obdelanih 

(vrtovi), tako da je bila nanje ponekod zemlja verjetno uvožena.23  

Na pregledanem območju predvidene gradnje stanovanjske cone S8 ob Jamnikovi ulici v Rušah so 

torej bile odkrite kulturna plast in arheološke ostaline. Testne sonde so pokazale koncentracijo 

najdb prazgodovinske lončenine v conah 1a, 1b, 1 in 2, ter v severnem delu cone 3. Koncentracija 
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prazgodovinske lončenine narašča z globino, proti kulturni plasti SE 3 in SE 16. Pred gradnjo bo na 

območju posega v prostor, torej gradnje stanovanjske cone, potrebno opraviti nadaljnje arheološke 

raziskave v smislu zaščitnih arheoloških izkopavanj. Strojno je možno odstraniti ornico SE 1 oz. SE 13 

in mestoma paleoornico SE 14 do povprečne globine 40 cm na vsej površini predvideni za arheološka 

izkopavanja. Kulturni plasti (SE 3 in SE 16) je potrebno odstraniti ročno in jih ustrezno dokumentirati 

v skladu z uveljavljeno metodologijo stroke, v povprečni globini 40 cm v vseh conah, razen v coni 1a 

in 1b, kjer je plast nekoliko debelejša (v povprečju 40-45 cm).24    

*   *   * 

O naravnih in kulturnih znamenitostih v občini Ruše: 

http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/#CmsC346E1 (dostop dne 23. 9. 2014) 

Kulturna dediščina 

Skoraj vse kulturne znamenitosti na območju občine so evidentirane v Odloku o razglasitvi 

nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše, MUV št. 2/06, spremembe in dopolnitve 

objavljene v MUV št. 9/06 in 24/06. 

Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so: 

 

ARHEOLOŠKI SPOMENIKI: 

 

 gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni; 

 območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah 

 žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; 

 prazgodovinsko žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah; 

 sledi stavb v Rušah; 

 ostanki mitreja v Rušah, 

 antične gomile v Rušah, 

 rimski gomili v Rušah, 

 temelji rimske stavbe v Rušah. 

UMETNOSTNO ARHITEKTONSKI SPOMENIKI: 

 Falski grad. 
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ZGRADBE MEŠČANSKE IN TRŠKE ARHITEKTURE: 

 

 

Foto: Mojca Savicki 

 vila na Drevoredni ulici, 

 rimokatoliško župnijstvo v Rušah, 

 hiša na Trgu vstaje 9, 

 hiša na Trgu vstaje 10. 

SAKRALNI SPOMENIKI: 

 župna cerkev Sv. Marije v Rušah, 

 cerkev trpečega Kristusa na ruškem pokopališču, 

 podružna cerkev Sv. Marije na Smolniku. 

JAVNI SPOMENIKI, ZNAMENJA IN VODNJAKI: 

 kapelica v Bezeni, 

 "čudežni studenec" na Lobnici, 

 znamenje na Lobnici, 

 znamenje nad hišo Fala Grad 31, 

 Glazerjeva grobnica v Rušah. 

http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/zupnijska-cerkev-sv-marije/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/marijina-cerkev-na-smolniku/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/cudezni-studenec-pod-kapelico-pri-arehu/


ETNOLOŠKI SPOMENIKI: 

 

 Smolnik št. 25 "Globokar", 

 Smolnik št. 24 "Harič", 

 Smolnik št. 25 "Cebe", 

 Smolnik št. 57 "Marolt", 

 Smolnik Glažuta, 

 Koča na Šumiku. 

ZGODOVINSKI IN MEMORIALNI SPOMENIKI: 

 Spomenik z grobnico v Rušah, 

 Šarhova domačija, 

 turški zid na Smolniku, 

 spomenik padlim borcem XIV. divizije na Šumiku, 

 Knifičeva domačija, letno gledališče v Rušah), 

 letno gledališče. 

DOMOVI ZNANIH SLOVENCEV: 

 rojstna hiša Janka Glazerja. 

TEHNIŠKI SPOMENIKI: 

 železniška postaja Bistrica ob Dravi, 

 hidrocentrala Fala, 

 fundamentalni reper (obelisk) ob železniški progi na Smolniku, 

 železniški viadukt na Smolniku, 

 vodni stolp na območju Tovarne dušika. 

Objekti kulturne dediščine, zaščiteni z navedenim odlokom, so evidentirani tudi kot prostorske 

sestavine dolgoročnega plana občine. 

 

http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/etnologija/pohorske-steklarne-glazute/
http://www.ruse.si/turizem/prenocisca-in-gostinska-ponudba/koce/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/turski-zid/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/letno-gledalisce-pod-goroj/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/janko-glazer/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/hidroelektrarna-fala/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/fundamentalni-reper/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/zelezniski-viadukt-na-smolniku/
http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/kultura/vodni-stolp/


 
Foto: Mojca Savicki 

ARHEOLOŠKA OBMOČJA 
 

GOMILNO GROBIŠČE V BEZENI 
V gozdu, 100m severno od železniške proge Maribor - Dravograd je 34 antičnih gomil, ki ležijo v treh 

gručah v izoliranem ravninskem gozdičku. Polovica jih je razkopanih že od sredine 19. stol. Prvič je 
bilo grobišče opredeljeno leta 1915. 

GRADIŠČE V BISTRICI PRI RUŠAH 
Leži SV od vasi, je še neraziskano, verjetno iz starejše železne dobe. 

ŽARNO GROBIŠČE V RUŠAH 
Znamenitost je bila odkrita l. 1875. Številne keramične najdbe in bronasti predmeti v 172 grobovih so 
prve opozorile na močnejšo naselitev ob Dravi in omogočile opredelitev "ruške skupine". Najdbe so 

večinoma shranjene v Gradcu, Dunaju in nekaj v Narodnem muzeju v Ljubljani. 

PRAZGODOVINSKO ŽARNO GROBIŠČE V RUŠAH 
Znamenitost so odkrili pri gradnji gasilskega doma leta 1952. Iz doslej znanih 33 grobov so najdbe 

hranjene v Pokrajinskem muzeju Maribor in so že opredeljene v literaturi. 

SLEDOVI STAVB V RUŠAH 
Na travnatem zemljišču ob železniški progi so bili že pred II. svetovno vojno na različnih mestih odkriti 
sledovi stavb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja. Naselbina je arheološko še neraziskana, po 

najdbah sodeč pa pripada grobišču v neposredni bližini. 

OSTANKI MITREJA 
Vzhodno od ruškega potoka v gozdu ob Dravi so leta 1845 zasledili ostanke mitreja, ki je bil nato 

delno preiskan. Mitrej datira v 3. stol. n. št. V manjšem svetišču je bil najden oltarni relief z dobro 
ohranjenimi liki in napisom ter štiri manjše zaobljene plošče. 

ANTIČNE GOMILE V RUŠAH 
Zahodno od železniške proge je v gozdu več antičnih gomil. Pred prvo svetovno vojno so bile že 

deloma prekopane, najdbe pa izgubljene. Po dosedanjem poznavanju rimskih pokopov predstavljajo 
gomile poslednjo kompleksno skupino gomilnih grobišč proti zahodu. 

RIMSKI GOMILI V RUŠAH, pri Falski c. 87, Ruše 
Na ravnici pod Pohorjem leži na ledini "Na gavgah", kjer so bile postavljene vislice, dvoje rimskih 
gomil. Na tem mestu so šentpavelski menihi poleg očetovskega sodstva izvajali tudi krvavo sodbo. 

Obsodba je bila izrečena na Falskem gradu. 

TEMELJI RIMSKE STAVBE 
Na ravnini pod Pohorjem tik JZ od  zahodne gomile se nahajajo temelji rimske stavbe. Stavba v 
velikosti cca 15 x 15m predstavlja kvaliteten stavbni kompleks "ville rusticae" z dobro ohranjenim 

južnim temeljem z gretjem s pomočjo grelnega kanala. 
 

Vir: http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/etnologija/zarna-grobisca2/#CmsC366E1 
(dostop dne 23. 9. 2014). 

 
Relevantni predpisi za izdajo potrdil: 

http://www.ruse.si/turizem/znamenitosti-in-zanimivosti/etnologija/zarna-grobisca2/#CmsC366E1


Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše, MUV št. 2/06, 

spremembe in dopolnitve objavljene v MUV št. 9/06 in 24/06). 

 

http://www.ruse.si/data/upload/Odlok_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_Obcine_Ruse_MUV__26

_10.pdf 

http://www.zvkds.si/media/plakati/Maribor/PANO%2011%20Rus%CC%8Ce%20Lovrenc-c.pdf  

http://giskd6s.situla.org/giskd/ (zemljevidi z vrisanimi lokacijami arheoloških spomenikov) 

http://www.ruse.si/data/upload/Odlok_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_Obcine_Ruse_MUV__26_10.pdf%20%20(147
http://www.ruse.si/data/upload/Odlok_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_Obcine_Ruse_MUV__26_10.pdf%20%20(147
http://www.zvkds.si/media/plakati/Maribor/PANO%2011%20Rus%CC%8Ce%20Lovrenc-c.pdf
http://giskd6s.situla.org/giskd/

