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V preteklosti, ki še niti ni zelo odmaknjena, so bile okoliščine precej drugačne 
od današnjih. Tudi, kar zadeva dogajanj okoli šahovnice. Še več. Nekatere 
osebnosti so tedaj dajale šahu tako močan pečat, da je tudi »nešahovska« 
javnost spremljala vsako njihovo potezo. Tudi tiste, zasebne, ki s kraljevsko 
igro niso imele neposredne zveze. Kar spomnimo se na primer Roberta Fisherja 
ali katere od drugih šahovskih veličin. Razmere pa se nenehno spreminjajo in 
tudi v zvezi s šahom je tako. Morda kdo danes pogreša markantnost šahistov, 
ki so vznemirjali celo tiste, ki sami niso bili aktivni šahisti. A novosti, kakršne 
so tekma z »umetno inteligenco« in vzpon žensk proti šahovskem vrhu, 
vzpostavljajo novo atraktivnost.

Seveda pa se največ partij odigra v manj opaznem okolju. Tam, kjer se številni 
šahisti (in tudi šahistke) srečujejo predvsem zaradi veselja do igre, družabnosti, 
tkanja socialnih kontaktov, kvalitetnega preživljanja prostega časa. Kajpak 
tudi zato, da se pomerijo med sabo. In četudi niso nenehno v centru pozornosti, 
na »odprti sceni«, vztrajajo. Nekateri leta in leta, dolga desetletja. Z ruškimi 
šahisti ni nič drugače. Zato letos tudi slavé visok jubilej, ob katerem naj bodo 
deležni ISKRENIH ČESTITK še iz »občinske hiše«!

*

Zupanova zdravica
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Županova zdravica

Mag. Lojze Vrečko se je, skupaj z nekaj šahovskimi prijatelji odločil, da se 
prehojena pot »spravi na papir«. Tudi njemu namenjam čestitko in zahvalo. 
Kar nekaj svojega časa je moral nameniti temu projektu. Izdajanje te in 
podobnih publikacij pa ima še en pomen. Številne brošure, ki nastajajo ob 
različnih jubilejih društev ali podjetij, tako beležijo našo zgodovino. Tako se je 
dopolnjevala (in se bo še) »ruška kronika«. To pa je ambicija, ki ji na občini 
med drugim sledimo.

Knjiga z naslovom Podobe ruških šahistov se od drugih tovrstnih zapisov 
nekolikanj razlikuje. Po stilu pisanja in osebnem pečatu, ki je več kot opazen. 
»Podobe« so umeščene v historično dogajanje. Tako ne prebiramo zgolj vrstic, 
ki bi bile namenjene izključno šahu. Prav tako je hvalevredno, da se ne 
utapljamo zgolj v naštevanju rezultatov, objavi lestvic in grafov. Skozi branje 
zgodovine ruškega šaha se srečujemo še z avtorjevo percepcijo zlasti domačega 
gospodarskega razvoja prejšnjega stoletja in tudi s politično refleksijo. Z 
nastajanjem, propadanjem … naše domovine, državnosti. Takó lahko napiše 
knjigo nekdo, ki je sam šahist, in ki se zaveda pomena družbene angažiranosti. 
Lojze Vrečko je tako svojo globoko sled, ki jo je vtisnil v Rušah, s to knjigo samo 
še poglobil.

*
Ruški šahisti ali »miselni športniki«, kakor bi se jim po uradni klasifikaciji tudi 
lahko reklo, pa name že vrsto let naslavljajo prošnje za urejene materialne 
pogoje dela. Nekaj smo v preteklosti v tej smeri že postorili, saj bi morda 
drugače morali iskati zavetje v kakšni gostilni, tako kot na začetku svoje poti. 
A prostorske razmere niso najugodnejše niti sedaj. Zato naj ob sklepu te svoje 
zdravice ruškim šahistom zapišem, da moja obljuba, pomagati do novih, 
primernejših prostorov ni kakor obzorje, ki bi se nam nenehno izmikalo!

Še na dolga leta voščim!

Vili REZMAN 
župan
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Pred kratkim mi je prišla v roke zanimiva knjiga, bolje rečeno almanah, z naslovom 
S ŠAHOM V SRCU. Knjiga je izšla leta 2003 pri založbi Amalietti v Ljubljani.

Dušan Njegovan, Bruno Parma in Ervin Kokošinek so v prvem delu knjige 
predstavili priročnik za širjenje šaha pri osnovnošolski in srednješolski mladini. 
Priročnik je razdeljen na pet delov, od najpreprostejših začetkov dojemanja 
kraljevske igre, do najtežavnejših prvin igre v zadnjem delu. Predstavljena je zlata 
generacija slovenskih mladink: Jana Krivec, Darja Kapš, Narcisa Mihevc - Mohr 
in najbolj znani slovenski mladinci: Duško Pavasovič, Marko Tratar, Primož Šoln, 
Borut Kukovec, Jure Borišek, Tadej Sakelšek in Luka Lenič. Mnoga od teh imen so 
se med tem že močno uveljavila tudi v mednarodnem šahovskem okolju.

Še večjo pozornost kot prvi del knjige pa je, vsaj meni, vzbudil njen drugi del. 
Tukaj so predstavljena mnoga slovenska šahovska društva: Fram, Malečnik, Žalec, 
Sladki vrh, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Gornja Radgona, Ptuj, Črna, Carinarnica 
Maribor ter Kovinar in Branik. V knjigi so predstavljeni tudi posamezni uspešni 
šahisti, šahovski delavci kot tudi drugi ljubitelji šaha iz teh okolij.

V knjigi sem zaman iskal kakršen koli zapis o Šahovskem društvu Ruše, ki se 
ponaša s skoraj sedem desetletij dolgo tradicijo organiziranega šaha. V skromno 

»ŽIVLJENJE JE PARTIJA ŠAHA«
Miguel de Cervantes Saavedra (1574-1616), španski pesnik, pisatelj 
in dramatik
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uteho je omemba Bistričana Boruta Kukovca in Selničana Jožeta Pipana, ki sta 
tako ali drugače povezana tudi z ruškim šahovskim krogom.

Po posvetu z nekaterimi šahovskimi prijatelji, predvsem pa s predsednikom 
društva Albertom Žerdinom in s starosto ruških šahistov Ivanom Frangežem, sem 
se odločil po svojih najboljših močeh zbrati razpoložljivo gradivo in ga objaviti 
- v čast šahistom ruškega šahovskega društva, ki bodo maja 2007 praznovali 70 
– letnico organiziranega šaha v Rušah. Idejo je z velikim razumevanjem podprl 
tudi prof. Vili Rezman, župan Občine Ruše.

Ob izidu publikacije se želim zahvaliti vsem, ki so idejo o zapisu moralno in 
materialno podprli. Prav tako se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki so mi posredovali 
dokumente, fotografije in drugo arhivsko gradivo. Zlasti dragocena pa so bila 
pričevanja nekaterih starejših šahistov, njihovih prijateljev in družinskih članov. 
S skupnimi močmi smo dosegli, da bogata in pestra dejavnost ruških šahistov ne 
bo prehitro utonila v pozabo.

Predgovor
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Šah je ena najstarejših, najbolj 
popularnih in zato tudi najbolj 
razširjenih iger po vsem svetu. Po 
ustnem izročilu naj bi se ta igra 
rodila pred dvema tisočletjema, in 
sicer v Indiji. Preko srednje Azije, 
današnjega Irana in preko držav 
arabskega vzhoda je igra dosegla 
Pirenejski polotok.

Evropejci so se s prvotno, indijsko, 
različico šahovske igre seznanili ob 
koncu petnajstega stoletja. Današnja 
različica (šahovske igre) se je dokonč-
no izoblikovala v sredozemskem pro-
storu. Dobila je popolnoma evropsko 
obeležje intelektualne igre, ki temelji 
na modelu psihološke vojne.

ŠAH – KRALJEVSKA IGRA

Šah je ena najbolj zanimivih in razširjenih iger po 
vsem svetu, so prepričani tudi ruški šahisti: Muzlovič, 
Vehovar, Lipovnik, Vrečko, Fišer in Režonja.
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Šahovska igra nam omogoča brezštevilne kombinacije, nastavljanje zank 
in različnih trikov, ob tem pa obilo priložnosti za duhovno ustvarjalnost, 
družabnost, sprostitev in razvedrilo.

Skozi šahovsko igro lahko razvijamo in krepimo nekatere življenjsko pomembne 
lastnosti:

predvidevanje: uspešen igralec gleda v prihodnost! Nenehno se sprašuje, 
katero svojo figuro naj premakne in kam naj jo premakne, da bo dosegel največji 
možni učinek, kakšno prednost mu bo prinesla nova pozicija, katere poteze ima 
še na voljo in katera od njih je najboljša v dani poziciji na šahovnici;

previdnost in natančnost: uspešni igralci skušajo vedno upoštevati položaj 
vseh figur na šahovnici: svojih in nasprotnikovih! Ugotavljajo se odnosi med 
figurami, nevarnosti, ki so jim figure izpostavljene kot tudi verjetnosti, da bo 
nasprotnik odigral to ali ono potezo, napadel to ali ono figuro. Med igro se 
igralci nenehno sprašujejo, kaj vse morajo storiti, da preprečijo nasprotnikove 
nevarne udare, in kako jih po možnosti obrnejo sebi in svoji vojski v prid;

vzdržnost: uspešen igralec si vzame razpoložljivi čas za premislek in za analizo 
pozicije na šahovnici. Na nasprotnikove poteze ne odgovarja prenagljeno. 
Seveda pa pri tem ne sme prekoračiti razpoložljivega časa; v tem primeru, ko 
mu »pade zastavica«, je igra izgubljena, ne glede na pozicijo. Zanesljiv igralec 
se ne spušča v slabe in nevarne akcije. 

Uspešen igralec ne obupa, če je njegov položaj na šahovnici včasih videti 
nespodbuden.

Kraljevska igra nudi toliko možnih kombinacij in mogočih preobratov, da trezen 
in zbran igralec pogosto lahko najde pot iz na videz nerešljivih težav, zahvaljujoč 
lastni iznajdljivosti ali pa po zaslugi nasprotnikove napake.

Šah je mogoče uspešno igrati vse življenje. Drugi športi so vsi praviloma 
odvisni od vzdržljivosti človekovega telesa. Šahovska zgodovina, pa tudi 
sedanjost, poznata mnogo primerov, ko so šahisti v spoštljivih letih zmagovali 
na velikih svetovnih turnirjih. Vasilij Smislov je bil v visoki starosti izzivalec 
velemojstra Garija Kasparova v finalnem kandidatskem dvoboju za svetovnega 
prvaka proti Anatoliju Karpovu. In »železni« Viktor Korčnoj, ki je že prekoračil 
petinsedemdeseti rojstni dan, je še vedno sposoben premagati slehernega 
šahista na svetu.

Šah - kraljevska igra
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Tudi med ruškimi šahisti smo v vseh generacijah poznali šahiste, ki so ali ki še 
vedno, kljub visoki starosti, igrajo šah in to izvrstno. Omenimo nekaj takšnih 
primerov iz različnih generacij: Srečko Sonnenwald, Martin Mohorko, Karel 
Mikolič, Ivan Frangež, Igor Kapus, Franček Zajfrid in Mladen Črnko so bili, in 
nekateri so še vedno, spoštovanja vredni nasprotniki mnogim mlajšim šahistom. 
Nekaj težav imajo nekateri le z igralnim časom. Bolj kot hitri »cugerji« na pet 
minut, jim ustreza igranje partij z daljšim igralnim časom, vsaj deset minut za 
partijo. 

Veliki španski pesnik, pisatelj in dramatik Miguel de Saavedra Cervantes, 
avtor svetovno znanega romana »Veleumni plemič Don Kihot iz Manče«, je 
ugotovil, da je človekovo življenje kot partija šaha. Človek se vse svoje življenje 
spopada z različnimi življenjskimi situacijami. Ves čas si skuša tako ali drugače 
priboriti takšno ali drugačno prednost v življenju. Spopada se s svojimi tekmeci 
in nasprotniki. V težkih situacijah mnogokrat rešuje na videz brezizhoden 
položaj. Nemalokrat zaide v težak položaj prav po zaslugi lastne površnosti in 
nepremišljenosti. Velikokrat nas že majhna nepazljivost v trenutku pahne iz 
ugodne situacije v poguben položaj – kot pri partiji šaha.

Šah - kraljevska igra

Rušani so svoje šahovsko društvo ustanovili že pred sedemdesetimi leti. V sedanjo generacijo 
spadajo tudi (z leve proti desni): Režonja, Črnko, Žerdin, Šeško, Benčič.
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Ruško šahovsko društvo v letu 2007 praznuje sedemdesetletnico delovanja. 
Z našim pisanjem želimo dati skromen prispevek k zgodovini organiziranega 
šaha v Rušah. Vprašati se želimo, kdaj in v kakšnih razmerah se je v Rušah 
pojavila kraljevska igra in predvsem: kdo so bili njeni glavni nosilci v preteklem 
in polpreteklem obdobju.

Šah - kraljevska igra
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Po koncu prve svetovne vojne, leta 1918, je razpadla več stoletna Habsburška 
monarhija.

Na našem prostoru je nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev pod 
dinastijo Karadžordževićev. Uresničila so se prizadevanja za združitev 
južnoslovanskih narodov, ki so jo z majniško deklaracijo leta 1917 zahtevali že 
poslanci v dunajskem parlamentu.

Govorimo o »prvi Jugoslaviji«, ki je trajala do začetka druge svetovne vojne, do 
aprila 1941, ko so našo deželo zasedli Nemci, Italijani in Madžari.

Ruše so takrat spadale v Dravsko banovino s sedežem v Ljubljani. Takratna velika 
občina Ruše je nastala leta 1933, po združitvi občin: Bistrica pri Rušah, Lobnica, 
Ruše in Smolnik. Površina takratne občine je znašala 5.700 hektarov, od tega 
je bila velika večina gozdov (4.600 hektarov), travnikov in pašnikov je bilo 538 
hektarov, njiv in vrtov pa je bilo vsega 437,5 hektarov.

Takratna občina Ruše je imela 3.264 prebivalcev, od tega so bili 203 premožnejši 
posestniki. Večino preostalega prebivalstva je dejansko sestavljalo delavstvo, 
nekaj kočarjev in najemnikov.

RUŠE V KRALJEVINI JUGOSLAVIJI
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Industrializacija povzroči gospodarski vzpon 

Utrip kraju je v tem obdobju v veliki meri že dajala industrija. 

Še pred prvo svetovno vojno so bile Ruše izrazito agrarno in le deloma obrtno 
naselje. Intenzivno industrijsko so se pričele razvijati šele z nastajanjem falske 
elektrarne.

Kvalitetna in cenena električna energija iz falske elektrarne, zgrajena je bila maja 
1918, je omogočala postopno elektrifikacijo in s tem dvig bivalnega standarda 
okoliškim prebivalcem. Predvsem pa je elektrarna omogočila nagel industrijski 
razvoj, zlasti v bazični kemični industriji.

Tovarna dušika Ruše je bila zgrajena v letu 1918. Prvi lastniki tovarne so 
imeli sedež na Dunaju, sedem let kasneje pa je bil sedež prenesen v Ruše. 
V lastniški strukturi je prevladoval tuji kapital, v upravnem svetu delniške 
družbe »Tvornica za dušik d.d.« so prevladovali Dunajčani. Že avgusta 1918. 
leta je tovarna proizvedla prve tone kalcijevega karbida. Zasijalo je »ruško 
sonce«, kot so delavci in prebivalci poimenovali karbidno peč zaradi njene 
na daleč vidne svetlobe. Tovarna je sprva zaposlovala preko 300 delavcev, 
60 obrtnikov, 25 komercialistov in 12 inženirjev in tehnikov. Po prvi svetovni 
vojni je bila Tovarna dušika najmodernejši elektrokemični obrat novonastale 
jugoslovanske države. Pričela je s proizvodnjo karbida, letna proizvodna 
zmogljivost je bila 25.000 ton. Glavni proizvod tovarne je takrat bil apneni 
dušik s kapaciteto 30.000 ton na leto, ki je bil kot odlično umetno gnojilo 
namenjen kmetijstvu. Leta 1929 so Rušani karbidno peč že tretjič korenito 
obnovili – postala je najmodernejši tovrstni agregat v Evropi. V kasnejših 
letih se je tovarna širila tudi z uvajanjem novih produktov: zgradila je peč za 
proizvodnjo ferokroma (1936) in obrat za proizvodnjo dissous plina (1938). V 
širšem evropskem merilu je tovarna postala nosilec razvoja uporabe umetnih 
gnojil (apneni dušik, nitrofoskal) v kmetijstvu in nosilka razvoja tehničnih 
plinov (kisik, acetilen) v kovinski industriji. Število delavcev je v tem času 
naraslo na 500.

S svojim razvojem je Tovarna dušika bistveno posegla tudi v razvoj Ruš in 
okolice. 

Nekdanja mirna in idilična vasica s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in le 
manjšimi obrtnimi obrati se je hitro industrializirala. Že v prvih letih svojega 
obstoja je tovarna dokaj dobro poskrbela tudi za svoje kadrovsko zaledje. 

Ruše v Kraljevini Jugoslaviji
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Zgradila je stanovanjsko naselje s 14 hišami s 27 dvo- in večsobnimi stanovanji 
in tremi samskimi stanovanji za svoje vodilne uradnike. Za ostale delavce 
so poskrbeli tako, da so zgradili »kolonijo« s 16 hišami, v katerih je bilo 106 
enosobnih stanovanj in 21 delavskih samskih sob. S tem so v tistem času bistveno 
povečali bivalni del Ruš in kraju dali nov, značilen izgled industrijskega kraja. 
V družbenem življenju kraja, v njegovem komunalnem razvoju in v občinski 
politiki si je Tovarna dušika postopoma pridobivala prevladujoči položaj ter ga 
dolga leta uspela tudi ohranjati. 

Nikakor pa ne moremo reči, da je bila Tovarna dušika Ruše edina, ki je 
zaznamovala industrijski razvoj kraja.

V dolini Lobnice je Maks Woschnagg imel že pred vojno manjši obrat kemične 
stroke, tovarno vžigalic. Po njegovi smrti (1918) je tovarna zašla v težave. Novi 
lastniki (Glaser, Pogačnik in Rosenberg) so jo nato le obnovili in leta 1925 je 
tovarna s 70 zaposlenimi proizvedla 12 milijonov škatlic vžigalic. Postopoma pa 
je ta tovarna propadla.

V ruškem podjetniškem svetu se je po prvi svetovni vojni zelo uveljavil podjetnik 
Viktor Glaser, lesni trgovec in industrialec. Čeprav je razvijal tudi industrijo 
(imel je več žag in bil je solastnik tovarne vžigalic), pa se je ukvarjal predvsem s 
trgovino z lesom. Zaposloval je okrog 50 delavcev. Ko je zašel v finančne težave, 
je žagarski obrat prodal Leopoldu Kavdeku. 

Pomembno gospodarsko vlogo je v tem obdobju odigravala tudi tekstilna 
tovarna Vlach. V nekdanji Glaserjevi kovačiji sta jo leta 1933 ustanovila Čeh 
Fridolin Vlach in Gothard Jirasek. Tekstilna tovarna je predstavljala v tistem 
času dobro nadomestilo za propadlo tovarno vžigalic. Na 84 statvah je tovarna 
izdelovala lažje blago za perilo. Zaposlovala je od 100 do 120 delavcev in 
delavk, večinoma iz opuščene tovarne vžigalic in iz obratov lesne industrije v 
lasti podjetnika Viktorja Glaserja. 

Gospodarsko moč občine pa je krepila tudi železarna ob Lobnici, last podjetnika 
Hinka Pogačnika, z okrog 50 do 60 zaposlenimi. Pred vojno je železarna 
proizvedla deset do dvanajst vagonov sekir in drugega poljedelskega orodja 
letno, med vojno in po njej pa je bila njena dejavnost zmanjšana na slabo 
polovico predvojne proizvodnje.

Ruše v Kraljevini Jugoslaviji
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Rušani poskrbijo za razvoj šolstva, zdravstva in 
kulture

Dobra industrijska razvitost občine je omogočila, da so se v tistem obdobju 
Ruše lahko pohvalile z novim, modernim šolskim poslopjem. Nova, velika šola 
s šestimi razredi, z ambulanto za zdravnika, čitalnico, kuhinjo za gospodinjske 
tečaje, s prostori za otroški vrtec in s stanovanji za učitelje je bila zgrajena leta 
1931. Velike zasluge za začetek izgradnje šole je imel takratni župan Mirko 
Gorišek, ki je med drugim omogočil tudi zelo ugodno zamenjavo parcel za 
gradnjo šole. Njegovo delo je dokončal župan Davorin Lesjak. Večino stroškov za 
gradnjo šole je zopet nosila ruška industrija, predvsem Tovarna dušika, pa tudi 
industrialec Hinko Pogačnik. Šola je v svojem času bila med najmodernejšimi v 
vsej Dravski banovini. 

V zvezi s šolstvom v Rušah pa dodajmo še eno pomembno dejstvo: v 
septembru leta 1925 je bila v Rušah ustanovljena Obrtno–nadaljevalna šola, 
ki je delovala v poslopju stare osnovne šole, današnje glasbene šole. Največ 
zaslug za ustanovitev šole ima gotovo mladi učitelj Ivan Šeško, ki se je že med 
študijem na mariborskem učiteljišču seznanil s problemi vajenske mladine in 
z delom na takratnih vajenskih šolah. Šola je bila sprva dveletna, kasneje pa 
triletna. Financiranje dejavnosti te šole so zagotavljali zainteresirani podjetniki, 
predvsem Tovarna dušika, Železarna Hinka Pogačnika, Tovarna vžigalic oziroma 
njen ravnatelj Mirko Gorišek in seveda Občina Ruše.

Za tiste čase zelo napredni ruški župan Davorin Lesjak, županoval je v letih 
1930 – 36, je vzpodbujal k izgradnji komunalnih objektov, ki bi izboljšali bivalne 
razmere Rušanov. Po nekajletni pripravi in dveletni gradnji so Rušani v avgustu 
1935 predali namenu nov krajevni vodovod. To kaže njihovo materialno moč 
po eni strani, po drugi strani pa tudi njihove napredne razvojne vizije. Lahko 
kar verjamemo, da je bilo v tistih časih bore malo vasi, ki bi se lahko ponašale z 
javnim vodovodom. 

Razgibano družbeno in družabno življenje 

V maju leta 1930 so Rušani odprli novi Sokolski dom. Namenjen je bil telesno-
vzgojnemu in kulturno-prosvetnemu delu v ruški občini. Poleg telovadnice 
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in prostorov za knjižnico in delovanje društva je bil v objektu tudi zelo lep 
gledališki oder, gotovo eden najlepših na slovenskem podeželju tistega časa. 
Šlo je za nadvse pomembno pridobitev za takratne Ruše na področju utrjevanja 
naprednega telesnovzgojnega in kulturnoprosvetnega dela ob severni meji. 
Izgradnjo so s svojimi prispevki omogočili ruški podjetniki, predvsem Viktor 
Glaser, Hinko Pogačnik ter brata Mirko in Milan Gorišek, ki sta darovala tudi 
zemljišče, na katerem so dom postavili. 

Nič manj ni bila pomembna otvoritev letnega gledališča. Gre za enkratni oder 
na prostem, ob vznožju Pohorja, le slab streljaj oddaljen od središča Ruš. Oder 
deluje še danes. Zemljišče za oder »Pod goroj« sta podarila zakonca Zofija in Jernej 
Črnko. Po zamisli domačina Vekoslava Janka je izgradnjo letnega odra financirala 
občina, veliko del pa so opravili Rušani s prostovoljnim delom. Že prva predstava v 
avgustu 1932, Finžgarjeva ljudska igra Divji lovec, je navdušila občinstvo od blizu 
in daleč. Mariborski Večernik je takrat zapisal: »Po 250 letih je v Rušah obnovljeno 
poslanstvo, s katerim so se lahko Rušani ponašali že izza časa jezuitske gimnazije.« 
Ob tem odru v naravi so se potem, z večjo ali manjšo intenzivnostjo – vse do 
današnjih dni – združevale rodoljubne in napredne sile v Rušah. 

Jernej Črnko je bil tudi dolgoletni pevovodja pri Bralnem društvu. Vadil je tudi 
mladinski pevski zbor v okviru Sokolskega društva. Koncem leta 1930 pa je Jernej 
Črnko napravil za takratne razmere skoraj nepredstavljiv korak: ustanovil je pravi 
godalni orkester. Sam je v orkestru igral čelo. Njegov prvi violinist je bil kasneje 
svetovno priznani violinist Igor Ozim. Drugo violino je igral krajevni zdravnik dr. 
Adolf Zorec, pianistka pa je bila Irina Pobegajlo – Kotnikova. Orkester je dalj časa 
združeval ljubitelje glasbene umetnosti in odlično uspeval. 

Sodobni festival Letni oder, ki ga leto za letom uspešno prireja ruški Center za 
mlade - CEZAM - pod taktirko prizadevnega vodje Mihe Kranjčevića, iz leta v 
leto bolj pritegne številne kvalitetne nastopajoče in seveda številno publiko od 
blizu in daleč, mlade in stare – po načelu: »za vsakogar nekaj«. V tem smislu se 
bogata kulturna zgodovina našega kraja nadaljuje tudi danes.

Vse ni bilo rožnato

Gospodarska in predvsem socialna struktura takratne ruške občine je seveda že sama 
po sebi proizvajala stalne in velike napetosti med močnim in vplivnim industrijskim 
in veleposestniškim kapitalom oz. delodajalci na eni strani in med proletariatom 
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oz. delojemalci na drugi strani. Napetosti so narasle v obdobju velike gospodarske 
krize, pogosto pa tudi v obdobjih priprav na volitve, lokalne ali državne.

Kljub velikim dobičkom lastnikov industrijskih obratov je veliko delavcev 
in delavk v tistem obdobju živelo v zelo težavnih življenjskih razmerah. V 
najboljšem položaju so bili »dušikovci«, vendar so tudi ti poznali sezonska 
odpuščanja, večkrat so bili »na čakanju« in poznali so sezonsko delo, delo za 
določen čas, kot bi temu rekli danes. Najhujše razmere so bile v tovarni vžigalic, 
ki je šla leta 1931 v likvidacijo, 70 delavcev pa je ostalo na cesti.

Dokaj nezavidljiv položaj delavstva je ustvaril seveda plodna tla za razvoj 
delavskega revolucionarnega in sindikalnega gibanja. V tistem obdobju se je 
za Ruše uveljavilo ime Mali Beograd. »Volitve so razgibale Mali Beograd« je na 
primer leta 1936 zapisala Delavska politika.

Organizatorji revolucionarnih gibanj so prihajali tudi od zunaj in si seveda iskali 
sodelavce med tukajšnjimi delavci. Prizadevali so si ustanavljati in utrjevati 
sindikalne organizacije v posameznih industrijskih podjetjih. Ustanovili in 
krepili pa so tudi kmečko delavsko gibanje, ki se je tako razmahnilo, da je na 
občinskih volitvah leta 1927 zmagala Združena socialistična lista delavcev in 
kmetov, na čelu katere je bil Drago Magdič. Novoizvoljeni občinski odborniki so 
za župana iz svojih vrst izvolili čevljarja Jožeta Janka-Sepija. Tisk je poročal, da 
so »rdeče Ruše dobile socialističnega župana«.

Vse iz ljubezni do domovine

Krepitev nacistične Nemčije, zlasti po priključitvi Avstrije k nacistični Nemčiji 
spomladi 1938, je bistveno vplivala na narodnopolitični položaj ob vsej severni 
meji, torej tudi v Rušah. Med takratnim delavstvom in domoljubnimi Rušani 
pa so bili posebej osovraženi tisti, ki so vedno bolj neprikrito izpričevali svoje 
nacistično prepričanje. 

V obdobju med obema velikima vojnama, torej v obdobju Kraljevine Jugoslavije, 
kasneje so jo nekateri poimenovali tudi »stara« ali celo »gnila« Jugoslavija, je na 
vseh mogočih področjih naravnost vzcvetela ljudska ljubiteljska kultura. 

Osrednja kulturna organizacija v Rušah je bilo Kmetsko bralno društvo. 
Njegovi člani so skrbeli za delovanje in nenehen razvoj osnovnih sekcij 
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društva: knjižnice, dramskega odseka in godalnega orkestra. Prvi predsednik 
društva je bil Viktor Glaser, lesni trgovec, tajnik pa prof. Janko Glazer, 
knjižničar in pesnik pohorskih frat. Društvo si je uspešno prizadevalo za 
krepitev domoljubja in narodne zavesti prebivalcev Ruš in okolice. Vodilno 
geslo društva je bilo: Vse iz ljubezni do domovine! Društvo je želelo vključiti 
v proces izobraževanja in preobrazbe kar najširši krog prebivalcev.

V obdobju, ki ga tukaj obravnavamo, je nemški nacionalizem že močno 
stegoval svoje kremplje po tem delu naše domovine. Mnogi Rušani so se 
te nevarnosti dobro zavedali. Med njimi je izstopal »prišlek« iz Slivnice pri 
Celju, učitelj Davorin Lesjak-Tine. Bil je tajnik učiteljskega društva, zaljubljen v 
tukajšnjo naravo in tukajšnje ljudi.

»Kdor ne ljubi in ne spoštuje svoje rodne zemlje, ne more in ne sme se 
prištevati k poštenim, značajnim in zavednim Slovencem,« je dejal Davorin, ko 
je na velikonočni ponedeljek, 8.aprila 1901, v gostilni Mulej organiziral shod 
tukajšnjih rodoljubnih planincev. Tega dne je bila ustanovljena Podravska 
podružnica Slovenskega planinskega društva s sedežem v Rušah.

Razmah šaha na Slovenskem

V opisanih gospodarskih, socialnih in političnih razmerah, ki so v našem kraju 
vladale med obema velikima svetovnima vojnama, se je rojevala in se spomladi 
leta 1937 dejansko tudi rodila šahovska sekcija, ki je kasneje prerasla v Šahovsko 
društvo Ruše. 

Velike zasluge za priljubljenost in za razvoj šaha na Slovenskem ima 
predvsem dr. Milan Vidmar. Bil je prvi slovenski in jugoslovanski velemojster 
in nesporno največji šahist vseh časov na Slovenskem. V začetku dvajsetega 
stoletja se je iz Ljubljane in preko Dunaja kot meteor pojavil v svetovni 
šahovski areni. Z velikimi uspehi na močnih mednarodnih turnirjih se je 
povzpel med vodilne svetovne velemojstre svojega časa in med kandidate 
za šahovski prestol. V vrhu svetovnega šaha, med največjimi šahisti sveta, se 
je uspel obdržati več desetletij. Vedeti pa moramo, da je dr. Milan Vidmar bil 
v svetovni šahovski areni dejansko pravi samorastniški amater. Medtem ko 
se je večina njegovih glavnih nasprotnikov s šahom ukvarjala poklicno, je bil 
dr. Vidmar znanstvenik na področju elektrotehnike. Leta 1910 je doktoriral 
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na tehniški fakulteti na Dunaju. Posvetil se je načrtovanju in graditvi 
transformatorjev in električnih strojev. Bil je tudi univerzitetni profesor 
elektrotehnike in član akademije znanosti in umetnosti. Ob tem pa je bil 
tudi eden najbolj plodnih publicistov in piscev šahovske literature. Njegova 
dela »Pogovori o šahu z začetnikom«, »Šah« in »Pol stoletja ob šahovnici« 
so ne samo zelo zanimiva dela za branje, ampak tudi izvrstni učbeniki za 
ljubitelje šahovske igre.

Med svojima dvema velikima ljubeznima, 
šahom in elektrotehniko, je bil dr. Milan 
Vidmar vse svoje ustvarjalno življenje. 
Razen tega pa se je aktivno zavzemal 
za organiziran pristop k razvoju šaha 
v svoji domovini. Leta 1921 je bil v 
Celju izvoljen za prvega predsednika 
Šahovske zveze Jugoslavije. Leta 1935, 
ko je bila ustanovljena Šahovska zveza 
Slovenije, je dr. Milan Vidmar postal njen 
častni predsednik. To kaže na njegovo 
popularnost in spoštovanje, ki ga je užival 
med takratnimi ljubitelji šaha. 

Dr. Milan Vidmar je leta 1931 na Bled 
pripeljal kopico najboljših šahistov tistega 
časa in organiziral turnir najvišje kategorije. 
Razen nekaterih največjih šahistov tistega 
časa so na turnirju sodelovali tudi takratni 

najboljši jugoslovanski šahisti: dr. Milan Vidmar, Boris Kostić, Ljudevit Astaloš 
in Vasja Pirc. Igrali so po dvokrožnem sistemu. Premočno in v velikem slogu je 
na tem turnirju zmagal svetovni prvak Aleksander Aljehin. 

Drugi Slovenec, ki je prav tako močno vplival na priljubljenost in razvoj 
šaha pri nas, je bil velemojster Vasja Pirc. Že kot dijak na mariborski klasični 
gimnaziji je bil najboljši šahist. Ob tem pa je tudi šolo končal kot najboljši 
dijak. V Ljubljani je študiral zgodovino in geografijo. Med študijem je postal 
prvak ljubljanskega šahovskega kluba. Za razliko od dr. Vidmarja se je Pirc 
oddaljil od svoje stroke in se vedno bolj posvečal šahu. Kot igralec je dosegel 
nekaj imenitnih turnirskih uspehov in tudi naslov velemojstra. Posvečal pa 

Velemojster dr. Milan Vidmar, najboljši 
šahist vseh časov na Slovenskem
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se je tudi šahovski publicistiki, bil je odličen 
šahovski pisec in teoretik in slovel kot 
raziskovalec teorije šahovskih otvoritev. 
Po njem je v svetovni šahovski literaturi 
imenovana posebna, Pirčeva obramba. 
Vrsto let je velemojster Vasja Pirc uspešno 
deloval tudi na trenerskem, organizacijskem 
in pedagoškem področju.

Kraljevska igra prodre tudi v 
Maribor, Fram in Ruše

Na Slovensko so šah prinesli naši rojaki, 
študentje na univerzah na Dunaju in v 
Gradcu.

Ljubljančani so kot prvi pri nas že leta 
1912 ustanovili svoj šahovski klub. To je 
dalo vzpodbudo tudi drugim mestom in 
krajem na Slovenskem. Tudi Mariborčani 
niso hoteli zaostajati. Nova, zanimiva igra je navduševala vse več meščanov. 
Organizirano delovanje na šahovskem področju v Mariboru sicer zasledimo 
že od leta 1897 dalje, ko je tukaj deloval mariborski šahovski krožek. Uradno 
pa je bil Šahovski klub Maribor ustanovljen leta 1919. Po ustanovitvi kluba 
se je Maribor kot šahovsko središče vse bolj potrjeval. V zgodnjih tridesetih 
letih so mariborski šahisti izdajali celo svojo šahovsko revijo z naslovom 
Šah.

Postopoma so šahovsko igro sprejemali tudi v manjših krajih. V naši soseščini, 
v Framu, so začeli organizirano šahirati že leta 1928. Igro so iz Maribora 
prinesli takratni framski dijaki. Postala je tako priljubljena in množična, 
da so že leta 1932 na sestanku šahistov in ljubiteljev šahovske igre sklenili 
ustanoviti šahovski krožek. V njem so sklenili združiti vse framske in okoliške 
šahiste ter somišljenike, ne glede na njihov stanovski položaj in politično 
prepričanje. Njihov osnovni namen je bil le gojiti in širiti šahovsko igro. Za 
ustanovitev krožka v Framu so bili zaslužni predvsem takratni dijaki: Franjo 
Planinc, Milan Ivanuš, Jože Čretnik in Ivan Lešnik, sicer eden najboljših 

Velemojster Vasja Pirc je zaslužen za 
razvoj šahovske igre.
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mariborskih šahistov tistega časa. V letu 1935 so Framčani svoj krožek tudi 
uradno registrirali v Šahovski klub Fram. 

Svoj igralni prostor so imeli šahisti iz Frama v posebni sobi Turner Cererjeve 
gostilne. Nad vrati te posebne sobe je pisalo: Šahovska soba. Seveda 
pa so šahirali tudi s šahisti v okoliških krajih, kjer so našli svoje šahovske 
prijatelje. Tako iz njihovih zapisov razberemo, da so že v septembru leta 
1936 z močno šahovsko ekipo gostovali pri šahistih iz Ruš ter jih gladko 
premagali z rezultatom 8:0, kar govori o velikem znanju framskih šahistov 
tistega obdobja. Naj pa kar v isti sapi dodamo, da so morali imeti Rušani na 
tem srečanju le slab dan. Da so bili tudi Rušani močni šahisti, pove podatek, 
da so že naslednje leto v okviru pokalnega tekmovanja zbrali enako število 
točk kot Framčani. Toda tudi tokrat je bila sreča bolj naklonjena Framčanom, 
ki so ob enakem številu zbranih točk z žrebom postali pokalni prvaki, pred 
ekipo iz Ruš. 

Očitno pa so se ruški in framski šahisti radi in tudi dokaj pogosto srečevali. 
Eno takšnih srečanj je bilo tudi srečanje v šahovski sobi Turner Cererjeve 
gostilne v Framu maja 1937. Ruški šahisti so se v Fram pripeljali s 
tovarniškim kamionom, spremljali pa so jih tudi družinski člani in ljubitelji 
šaha. Rezultat tega srečanja se žal ni ohranil, gotovo pa je bil za Rušane 
ugodnejši od onega iz septembra preteklega leta. Rušanom je to srečanje 

Šahisti Šahovskega društva Fram so septembra 1936 prvič nastopili v Rušah.
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ostalo v prijetnem spominu. Datum tega srečanja zato ruški šahisti štejemo 
kot rojstni dan organiziranega šaha v našem kraju. Ta dogodek je na ta način 
označen tudi v sedaj veljavnih društvenih pravilih Šahovskega društva 
Ruše. 

V Mariboru je šahovski krožek deloval že od leta 1897. Takoj po končani prvi 
svetovni vojni, leta 1919, pa je bil tudi uradno ustanovljen Mariborski šahovski 
klub. Maribor je postajal vse močnejše šahovsko središče.

K ugledu in popularnosti šaha pa so prispevali nekateri veliki šahovski turnirji 
tistega časa na Slovenskem. 

Poleg že omenjenega velikega blejskega turnirja naj omenim prvi veliki turnir 
leta 1929 v Rogaški Slatini. Organiziral ga je Šahovski klub Maribor. Na njem je 
zmagal veliki Akiba Rubinstein, Vasja Pirc pa je zasedel četrto mesto. Nekaj let 
zatem, leta 1931, je bil turnir tudi v Mariboru. Skupaj z Leonidom Steinerjem je 
tukaj zmagal Vasja Pirc. Leta 1937 je bilo v Rogaški Slatini ponovno pomembno 
tekmovanje: tretje prvenstvo Jugoslavije z mednarodno udeležbo. Zmagal je 
velemojster Miguel Najdorf, Vasja Pirc pa je zasedel drugo mesto.

Ruški šahisti, na posnetku skupaj s številnimi spremljevalci, so maja 1937 v Framu prvič nastopili 
pod imenom Šahovsko društvo Ruše.
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Šahovski svet je med obema svetovnima vojnama dokaj vznemiril tudi veliki 
dvoboj za svetovnega prvaka leta 1935 med aktualnim svetovnim prvakom 
dr. Aleksandrom Aljehinom in holandskim velemojstrom dr. Maxom Euwejem. 
Aljehin je bil svetovni prvak že od leta 1927, ko je s šahovskega prestola 
vrgel kubanskega šahovskega genija, »šahovskega avtomata«, Raoula 
Capablanco. Ruski velemojster Aleksander Aljehin, rojen v bogati plemiški 
družini, je po zmagi sovjetske revolucije sicer postal prvi šampion takratne 
Sovjetske Rusije. Na svoji koži pa je izkusil vse gorje prve svetovne vojne in 
še posebej sovjetske revolucije. Moral je pobegniti v Francijo in preživeti 
dolga leta v emigraciji. Kot šahista so Aljehina odlikovale skrbne priprave, 
velika energija za šahovnico in skoraj neukrotljiva želja uloviti nasprotnika v 
mlin svoje kombinatorne fantazije. Dr. Max Euwe pa je bil tehnično izobražen 
človek - doktor matematike in specialist v elektrotehniki. Za šahovnico je 
bil pragmatik, ki je v šahovski teoriji proučil vse, kar je bilo sploh mogoče. 
Zgodilo se je za takratne poznavalce nekaj povsem neverjetnega: dr. Euwe 
je dvoboj s svetovnim prvakom Aljehinom dobil s 15,5:14,5 in ga vrgel s 
šahovskega prestola.

»Nič groznega se ni zgodilo,« je svoj poraz komentiral Aljehin in nadaljeval: 
»Svoj naslov sem samo posodil za dve leti.« Pokazalo se je, da je imel prav, saj 
je naslov po dveh letih znova dobil in ga obdržal do svoje smrti leta 1946. Edini 
od dosedanjih svetovnih šahovskih prvakov je umrl neporažen, kot svetovni 
prvak.

Seveda je bilo tiste čase le malo ljubiteljev šahovske igre, ki bi lahko 
neposredno, na samih turnirjih, spremljali igre najboljših svetovnih šahistov. 
Tudi razvitost medijev ni bila na današnjem nivoju. Ob redkih šahovskih 
publikacijah, ki so jih izdajali posamezni šahisti, šahovski klubi in njihove 
zveze, je bilo spremljanje šahovskih dogajanj prepuščeno časopisju. V 
obdobju, ki ga obravnavamo, so svoje šahovske rubrike imeli časopisi Jutro, 
Slovenec in Družinski tednik.

Rušani se spoprimejo s svetovnim prvakom Aljehinom

Organizatorji pomembnejših turnirjev pa so v tistem času poskrbeli tudi za 
to, da so posamezni udeleženci pred ali po turnirjih igrali tudi večje ali manjše 
število simultank z ljubitelji šaha po Sloveniji. Takratni ljubitelji šaha so se lahko 
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tako neposredno pomerili z velikimi mednarodno uveljavljenimi mojstri in 
velemojstri šaha. 

Slovenski šahisti pa so se na simultankah lahko pomerili celo z dvema svetovnima 
prvakoma: Emanuelom Laskerjem in Aleksandrom Aljehinom. 

Dr. Aleksander Aljehin je maja 1936 odigral simultanko tudi v Mariboru. 
Potekala je v prostorih hotela Orel. S svetovnim prvakom so se pomerili 
tudi štirje šahisti iz ruškega šahovskega kroga: Alojz Kohne, Franc Golob, 
Stanko Golob in Skralovnik. Kot »kibic« je simultanko spremljal tudi Srečko 
Sonnenwald.

In kakšen je bil rezultat tega srečanja? Po pričakovanju je Aljehin kmalu 
ustvaril dobljene pozicije na skoraj vseh deskah. Le mojster Ivan Lešnik, 
ki ga poznamo kot ustanovitelja šahovskega kluba Fram in nasprotnika v 
tekmah z Rušani na prvi Framski deski, si je ustvaril vzpodbudno pozicijo. 
Ko se je Aljehin za trenutek ustavil na okrepčilni pijači, mu je njegova 
soproga vprašujoče zašepetala: »Da bist du verloren ?!« Svetovni prvak se 
seveda ni sprijaznil z njeno ugotovitvijo, da naj bi bil z mojstrom Lešnikom 
v izgubljenem položaju! Na kratko ji je odvrnil: »Abwarten!«, torej, treba 
bo počakati. Na hitro je zaključil vse druge preostale partije ter prisedel k 
našemu mojstru. Zanimiva partija se je končala šele v zgodnjih jutranjih 
urah z zmago svetovnega prvaka. Vsekakor pa je simultanka potrdila, da 
tudi na »totem našem koncu« poznamo vrhunski šah. 

Rušani, ki so prekrižali kopje s svetovnim prvakom, so gotovo šteli med najboljše 
šahiste tistega časa na mariborskem področju, saj jih sicer organizatorji 
simultanke ne bi bili spustili za Aljehinovo šahovnico. Kdo so poleg njih sploh 
bili najbolj zagreti ljubitelji šahovske igre v našem kraju? In kdo so bili začetniki 
organiziranega šaha v Rušah? 

Kdo so bili prvi šahisti v Rušah?

Arhivskega materiala iz tistega obdobja žal ni. Zahvaljujoč pričevanjem 
nekaterih starejših Rušanov, šahistov ali ljubiteljev šaha, lahko upravičeno 
sklepamo, da je bilo zanimanje za šahovsko igro v tistem obdobju veliko. Med 
Rušani, ki so v tistem času radi in tudi dobro šahirali, zasledimo naslednja 
imena:

Ruše v Kraljevini Jugoslaviji



26

Bučar Ludvik se je rodil leta 1887. Kot 
železničarja so ga leta 1916 iz Postojne, kjer 
je bil načelnik železniške postaje, premestili 
v hitro razvijajoče se Ruše, prav tako za 
postajnega načelnika. Poročen je bil z Ano 
Wester, s katero je imel dva otroka, ki sta 
oba starejšim Rušanom še v lepem spominu: 
hčerko Nušo in sina Milana. Ludvik je kot 
zaveden Slovenec aktivno deloval v Sokolu. 
Nekaj časa je bil na čelu lutkovne sekcije. 
Hčerka Nuša je aktivno delovala v kulturno-
prosvetnih organizacijah, mogoče najbolj 
odmevno v dramski sekciji. Kot zaveden 
Slovenec se je pred Nemci moral umakniti, in 
sicer v Ljubljano. Kako zelo narodno zavedni 
so bili Bučarjevi, pove tudi podatek, da je 
Ludvikov sin Milan od prvega dne aktivno 
sodeloval v narodnoosvobodilnem boju. V 

Rušah se je Ludvik Bučar kmalu spoznal s šahisti tukajšnjega šahovskega kroga. 
S svojo preudarno in zanesljivo igro je sebi in prijateljem popestril marsikatero 
urico svojega razgibanega življenja. Njegov vnuk, prof. dr. Bojko Bučar iz 
Ljubljane, se dedka spominja predvsem po tem, da je bil skrben družinski oče 
in velik rodoljub. Umrl je v Celju leta 1960. 

Golob Franc se je rodil leta 1901. Izučil se je za elektrikarja. Kot VKV elektrikar 
je bil v TDR odgovoren za vzdrževanje naprav v proizvodnji tehničnih plinov. 
V veliki nesreči 14. septembra 1938 je v TDR razneslo dve jeklenki s plinastim 
kisikom. Eksplozija je povzročila smrt dveh delavcev, Ivana Strnada in Hinka 
Ditmajerja. Zato je uprava tovarne zamenjala dotedanjega obratovodjo plinov 
in na njegovo mesto postavila Franca Goloba. Kot velik in zavzet strokovnjak in 
poznavalec proizvodnje tehničnih plinov vodstva ni razočaral. Svoje odločitve 
uprava tovarne ni nikoli obžalovala. Franc Golob je uspešno vodil proizvodnjo 
tehničnih plinov vse do svoje upokojitve, ko je to mesto predal prav tako 
legendarnemu Franciju Namestniku. Kot tehnično odlično podkovan in 
inovativen človek se je Golob v prvi vrsti zanimal za tehniko in tehnologijo. Kot 
se spominja njegov sodelavec Rado Šmigoc, je Franc Golob med prvimi Rušani 
vozil osebni avtomobil. Predvsem pa je bil nadvse strasten šahist. Kot odličen 

Bučar Ludvik, načelnik železniške postaje 
Ruše
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igralec se je skupaj s še tremi drugimi Rušani v Mariboru pomeril na simultanki 
tudi s samim svetovnim prvakom dr. Aleksandrom Aljehinom. Umrl je v visoki 
starosti, leta 1999 v Rušah.

Golob Stanko je bil sin upravnika Hranilnice v Rušah, ki je bila svoje čase 
v prostorih stavbe nasproti Magdičeve gostilne. Danes so si v tej stavbi 
svoje prostore uredili upokojenci. Stanko je bil po stroki komercialist. Ni 
bil v sorodu s svojim šahovskim prijateljem in soimenjakom Francijem 
Golobom. Oba sta bila odlična šahista, prijatelja in hkrati velika nasprotnika 
za šahovnico. Stanko Golob je sorazmerno hitro odšel iz Ruš službovat v 
Maribor, kjer je tudi umrl.

Jaroš Valter se je rodil leta 1902 na Češkem. Po značaju je bil trgovska duša. 
Končal je trgovsko akademijo v Gradcu. Po razpadu Avstro-Ogrske, so se starši 
preselili v Ruše. Stanovali so v Kavdekovi hiši na Smolniku. Oče je bil železničar, 
ki je odšel s trebuhom za kruhom. Za mladega Valterja pa to niso bili preveč 
srečni časi. Ker je obdržal češko državljanstvo, ni mogel dobiti redne zaposlitve. 

Šahovska prijatelja  in soustanovitelja šahovskega društva Ruše: Jaroš Valter (tretji z leve) in 
Lampreht Franjo (četrti z leve) v družbi takratne ruške elite, ki je spremljala svoje šahiste na poti v 
Fram maja 1937. Desno od njiju stojijo: Kac Marija, Črnko Jernej in Janko Friček. Gospe ob njem 
nismo prepoznali, sledijo pa: Frangež Ivan starejši, Kac Ivan, lastnik mesarije, Magdič Drago, 
gostilničar, za njim pa Iva Teržan. Povsem na levi: zakonca Koruza.
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Preživljal se je z priložnostnimi deli. Šele ko je leta 1938 prevzel jugoslovansko 
državljanstvo, je lahko dobil stalno službo. Daljši čas je delal v ruški tekstilni 
tovarni in v njenem mariborskem skladišču. Zaposlil ga je lastnik tovarne, češki 
rojak Vlach. Valter je imel tudi sicer težko življenje. Žena Mira Ozvald, Rušanka, 
mu je umrla že po nekaj letih zakona. Ostal je sam z devetletnim otrokom, 
hčerko Darinko. »Moj oče novim razmeram preprosto ni bil kos. Predal me je v 
oskrbo babici Ani Ozvald, ki me je skrbno in ljubeče vzgajala, kot da sem njen 
otrok. Umrl je sorazmerno mlad, star komaj devetinštirideset let,« se spominja 
njegova hčerka Darinka Slavnič. Valter Jaroš je bil lep in eleganten intelektualec, 
zelo družaben človek, odličen pevec in navdušen planinec. Njegova velika 
ljubezen pa je bil prav šah in s svojimi šahovskimi prijatelji je za šahovnico prebil 
marsikakšen trenutek svojega kratkega, a gotovo zelo pestrega in zanimivega 
življenja.

Kohne Alojz je bil doma na Bezeni. Rojen je bil leta 1900. V medvojnem 
obdobju se je uveljavil kot delavski zaupnik in sindikalni funkcionar. Imel je 
velik vpliv na delavstvo. Organiziral je številne protestne akcije, s katerimi si je 
prizadeval izboljšati položaj delavstva. Kljub prepovedi oblasti je organiziral 
tudi zelo uspele prvomajske parade in pohode, s katerimi je dvigoval delavsko 
samozavest. Njegova žena je vodila bife v leseni tovarniški kantini, ki je stala 
na prostoru, kjer je bil kasneje zgrajen Klub delavcev. Tu je bilo tudi kegljišče. 
Prostor je bil blizu tovarne, pod košatimi kostanji, kot nalašč za srečanja 
veseljakov, ki so se radi zabavali, kegljali in tudi šahirali. Zato je bil tudi Alojz 
pogosto tukaj: obiskoval je ženo, ki je tukaj delala, predvsem pa je na ta način 
lahko bil v stalnem stiku z delavci, ki so sem zahajali. Bil je odličen šahist, med 
najboljšimi v svoji generaciji. Med vojno so ga okupatorske oblasti internirale. 
Po vojni se je zaposlil v TDR kot vodja kleparske delavnice. Glavni proizvod te 
delavnice so bili pločevinasti sodi, bobni so jim pravili, za transport kalcijevega 
karbida. Seveda je bil Kohne tudi v povojnem obdobju zelo vpliven. Kadar je 
počasi in preudarno dejal: »Jaz pa o tem mislim takole,« je največkrat obveljala 
prav njegova. Svoj zasluženi pokoj je dočakal v TDR, potem ko je vodstvo 
kleparske delavnice predal Fedorju Robniku, ki je bil poročen s Kohnetovo 
hčerko Olgo. Umrl je v Rušah leta 1974.

Lampreht Franjo se je rodil leta 1892. Izučil se je za trgovca. Bil je lastnik 
»Lamprehtove trgovine« v samem središču Ruš. Po značaju je bil tipičen 
trgovec tiste dobe: izobražen, uglajen in prijazen do vseh, še posebej do svojih 
strank. »Kupec ima vedno prav,« je bilo njegovo življenjsko načelo. Pravijo, da 
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je bil zelo natančen, prijazen, pošten in zelo požrtvovalen. Zgodilo se je celo, 
da je kar peš odšel v Maribor in prinesel drobnarije za svojo trgovino. Ljudje so 
ga imeli radi, zanesli so se nanj in na njegovo trgovino. Žal pa mu življenjska 
usoda ni bila posebej naklonjena. Po drugi svetovni vojni so mu trgovino 
odvzeli. Obdržati je smel le skromno stanovanje zase in svojo družino. Nasilno 
je bila pretrgana njegova obetavna podjetniška kariera trgovca. Preživljati se 
je moral s priložnostnimi deli vse do svoje visoke starosti. Dolgo obdobje 
je bil obratni knjigovodja v elektrodelavnici v TDR. Novi upravljavci njegove 
trgovine niso imeli njegovih vrlin. Trgovina je vegetirala in počasi propadala. 
S trgovino pa je propadala tudi Lamprehtova hiša, ki še danes nemo priča 
o grenki usodi ruškega trgovca Franja Lamprehta in njegovih naslednikov, 
sina Vojka in vnuka Tomaža. Mnogokrat, v velikih življenjskih preizkušnjah, 
je Franjo skušal uteho najti v šahiranju s svojimi mladostnimi šahovskimi 
prijatelji, s katerimi je že leta 1937 gostoval na prvem šahovskem dvoboju 
Rušanov z ekipo Frama v Framu.

Mohorko Martin se je rodil 
leta 1917 v Kapfenbergu 
v Avstriji. Po poklicu je bil 
frizerski mojster. Salon, ki je 
bil sredi vasi Ruše, je prevzel 
po Danici Marinič. Bil je 
prijazen in vljuden. Njegovi 
sodobniki pravijo, da je ljubil 
svoj poklic. Nadvse rad pa 
je igral šah. Mnogokrat je 
igral kar v salonu s svojimi 
strankami. Pravijo, da so 
šahisti, Martinekove stranke, 
morali v čas britja in striženja 
obvezno rezervirati tudi čas za partijo šaha, dostikrat pa še za več in to kar 
za zaveso v frizerski delavnici. Kaže, da je Martineka za šah navdušil njegov 
poklicni in šahovski vzornik Mirko Zetovič. Kako uglajen in prijazen človek je 
bil Martinek, smo opazili tudi njegovi mlajši šahovski prijatelji. Skoraj vedno, 
kadar je nasprotnika premagal, se je nagnil naprej, nasprotnika nekoliko 
hudomušno pogledal in ga poskušal potolažiti z besedami: »Oprostite, imel 
sem srečo!« In res je je v življenju imel kar dosti: užival je v svojem poklicu, s 

Mohorko Martin, frizerski mojster (prvi z desne), s 
sodelavkami v svojem salonu
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prijatelji je preigral nešteto zanimivih šahovskih partij. Srečo pa je imel tudi 
v svoji družini. Njegova soproga Marija je bila ruška otroška babica, ki je v 
tistih časih pomagala na svet številnim Rušanom. Peš ali pa s kolesom, v vseh 
mogočih vremenskih razmerah, je z neizmerno požrtvovalnostjo pomagala 
Rušankam v nosečnosti in pri rojevanju. Tudi svojemu Martineku je gospa 
Marija povila tri sinove, ki so se, tako kot on sam, živo zanimali za šport in 
bili tudi športno aktivni. Stanko je bil nogometaš, Peter pa odličen igralec 
namiznega tenisa. V igranju šaha pa Mohorkovi fantje svojega očeta, umrl 
je leta 1997, niso nikdar dosegli, še najbolj se mu je približal žal že pokojni 
Peter, ki je bil sploh vsestranski športnik.

Ozvald Ana, rojena Pintarič, je bila posestnica in lastnica gostilne Ozvald. 
Rojena je bila leta 1883. Po materi je bila iz znane in bogate družine Adelstein. 
V gostilni ji je pomagala tudi sestra Asta Pintarič, medtem ko je njen soprog, 
velik in postaven gospod Ozvald, bolj nadziral svoje posesti, poslovanje 
gostilne pa prepustil ženi Ani. Sreča je opoteča in okoliščine so nanesle, 
da Anini predniki, zlasti njen oče, s premoženjem niso ravno gospodarno 
ravnali. Veliko premoženje, zlasti posesti izven Ruš, je počasi izpuhtelo. 
Anina velika zasluga pa je bila, da je pred propadom uspela rešiti posesti v 
Rušah in seveda svojo gostilno. In prav v njeni gostilni so se radi zbirali tudi 
šahisti. Kolikor ji je čas dopuščal, je tudi Ana spremljala njihove dvoboje in 
se za to lepo igro tudi sama navduševala. Kot pripoveduje vnukinja Darinka 
Slavnič, je babici Ani skrivnosti šahovske igre odkrival frizerski mojster 
Mirko Zetovič. »Kar v domači kuhinji se je babica v šahu večkrat pomerila 
s frizerjem Mirkom Zetovičem,« se živo spominja njena vnukinja Darinka 
Slavnič. Anina gostilna je bila sredi vasi, čez cesto nasproti kmetije Zidarič 
in domačije Lesjakovih. Nazadnje je v prostorih te hiše poslovala Krajevna 
organizacija Rdečega križa Ruše. Nesrečni slučaj je hotel, da je Ozvaldova 
hiša sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja pogorela in niso je obnovili. 
Ana je umrla v Rušah leta 1964.

Pristovnik Alojz se je rodil 1898 na Tinju. Kot mladeniča ga je usoda zanesla 
v Ruše. Zaposlil se je kot »pečjak« v Tovarni dušika Ruše. »Pečjak« je izraz, ki ga 
Rušani uporabljajo za delavce, ki delajo pri elektroobločnih pečeh v tovarni. 
Ti delavci imajo sicer zelo težke delovne razmere, vendar tudi sorazmerno 
lepe zaslužke. Biti »pečjak v dušiku«, zlasti v obdobju »prve Jugoslavije«, je bil 
neke vrste privilegij. Toda neredko so težke delovne razmere opravile svoje, 
omajale so zdravje teh delavcev in nemalokrat puščale težke posledice. Tudi 
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Alojz Pristovnik je že v mladosti staknil tuberkulozo, 
ki se je ni znebil vse svoje življenje. Kot invalid 
je delal v črpališču TDR. In tukaj je bilo pogosto 
pravo zbirališče ruških fantov, ki so sem prihajali 
igrat šah. Alojz pa je imel še eno sposobnost: znal 
je hipnotizirati, kar je mlade še dodatno privlačilo. 
Po upokojitvi se je, zlasti v zimskem času, zdravil 
na Pohorju. Stanoval je na Tovarniški cesti, v eni 
izmed hiš, ki so jih ljudje popularno poimenovali 
»štale«. Tovarna je tu nekoč imela svoje 
konjušnice, saj so v njenih prvih časih bili vozovi 
s konjsko vprego glavno sredstvo za prevažanje 
surovin in izdelkov. Kasneje je tovarna te prostore 
preuredila v stanovanja za svoje delavce. Ženske 
so obdelovale svoje vrtičke, prale in kuhale. Možje 

so po napornem »šihtu« modrovali na klopeh pred hišo in si dvigovali dobro 
voljo ob poliču vina ali piva. Tudi Alojz Pristovnik je pogosto sedel na klopci 
pred svojim stanovanjem. Skoraj sleherni dan je igral s svojimi šahovskimi 
prijatelji. Značilno zanj je bilo, da je vse figure, ki jih je vzel nasprotniku, do 
konca partije čvrsto držal v levi roki. Večkrat je stopil tudi k prijatelju Karlu 
Mikoliču, s katerim sta igrala pri njem doma. Kljub nadležni bolezni je dočakal 
sorazmerno visoko starost, umrl je leta 1981. Njegova vnukinja Sonja meni, 
da so mu prav njegov način umirjenega življenja, razumevanje v družini in 
sprostitev za šahovnico pomagali prebresti mnoge težave v življenju.

Rozina Roman je bil pekovski mojster v ruški pekarni. Naši viri ga med prvimi 
ruškimi šahisti omenjajo kot navdušenega in tudi zelo dobrega igralca šaha. 
Več podatkov o njem se žal ni ohranilo oziroma nam jih ni uspelo najti.

Skralovnik je v Rušah redek, če ne edini takšen priimek. Človek bi pomislil, da 
gre v navajanju tega priimka za pomoto in da naj bi se ta, očitno zelo dober 
šahist, pravzaprav pisal Skarlovnik. Za razliko od prvega je namreč ta drugi 
priimek v Rušah zelo razširjen in kar nekaj Skarlovnikov bi lahko prišlo v poštev. 
Toda po poizvedovanju in posvetovanju z nekaterimi sorodniki med njimi ni 
bilo šahista, vsaj takšnega, ki bi se upal pomeriti na simultanki z Aljehinom, 
ne. Poleg obeh Golobov in Kohneta se je s svetovnim prvakom torej očitno 
pomeril Skralovnik, več o njem pa žal ni znanega.

Pristovnik Alojz, »pečjak« v 
Tovarni dušika Ruše
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Sonnenwald Srečko - Feliks. Rodil se je 
leta 1909 na Radomerju pri Ljutomeru. 
Prve razrede snovne šole je obiskoval na 
avstrijskem Štajerskem, kjer je bil njegov 
oče Karel nadzornik v apnenici v Brucku. 
Tu se je odlično naučil nemščine. Srednjo 
elektrotehnično šolo je končal leta 1930 
v Ljubljani. Njegov razred je dal nekaj 
vrhunskih strokovnjakov, med drugim 
prof. dr. Frančka Kovačca, dolgoletnega 
profesorja na strojni fakulteti v Ljubljani, 
in Jožeta Kosa, dolgoletnega tehničnega 
vodjo na Elektro Maribor. Srečkovega 
očeta Karla je že leta 1920 zaposlila uprava 
nove TDR, najprej kot mojstra v apnenem 
dušiku, za tem pa kot obratovodjo apnenic 
v Pečovniku pri Celju. Od tukaj je TDR 
takrat dobivala apnenec za proizvodnjo 

kalcijevega karbida. Zato ni slučaj, da se je tudi Srečko takoj po šolanju zaposlil 
v TDR. Strokovno se je hitro uveljavil. Postopoma je dobival najzahtevnejše 
projektantske naloge: med drugim je projektiral peči za proizvodnjo 
ferokroma. Po naročilu podjetja AGA Ruše je rekonstruiral njene poslovalnice 
- kisikarne v Rakovici, Nišu in Skopju. Na zahtevo dunajskih delodajalcev je 
v Jajcu v Bosni rekonstruiral napravo za klorovo apno in elektrolizo. Njegov 
največji projekt pa je brez dvoma projekt elektrokorunda, ki ga je s sodelavci 
realiziral po letu 1950: konstruiral je tako elektropeči kot tudi naprave za 
drobljenje in sortiranje. Na Industrijski šoli v Rušah je dolgo časa predaval 
strojeslovje in druge strokovne predmete. 

V njegovi štiridesetletni zaposlitvi v TDR so se rojevali objekti in naprave, ki so 
bili dolga leta v uporabi, nekateri vse do danes. Čeprav je bil Srečko telesno 
šibkejši, je bil žilav in vztrajen, skoraj trmast človek. Bil je ljubitelj športa, 
kegljač, aktiven planinec in visokogorski turni smučar. Nadvse rad pa je igral 
šah. V prostem času je prebiral strokovno šahovsko literaturo in v domačem 
in tujem časopisju spremljal šahovske dogodke. Šahovske prijatelje v Rušah je 
spodbudil, da so pričeli bolj redno in organizirano igrati šah. Osebno je poznal 
našega največjega šahista dr. Milana Vidmarja in z njim tudi kar nekajkrat igral. 

Sonnenwald Srečko – Feliks, 
soustanovitelj Šahovskega društva Ruše 
in dolgoletni igralec na prvi deski
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Sonnenwaldovi sodobniki - Kohne, Golob, Mohorko in drugi - so mu priznavali 
največje zasluge za začetek in razvoj organiziranega šaha v Rušah. V povojnem 
obdobju pa je bil stalni član reprezentance ruškega šahovskega moštva ali pa 
moštva, ki je nastopalo za TDR. Šahovnici je ostajal zvest vse do svoje smrti. 
Umrl je maja 1984 v Rušah.

Zetovič Mirko je bil frizerski mojster. V Ruše je prišel iz Zagreba. Stanoval je 
v Magdičevi gostilni, kjer je imel svojo sobo s posebnim vhodom. Svoj glavni 
salon je imel v Goriškovi stavbi, ki je danes v lasti Kmetijske zadruge. Mirko 
je bil postaven, črnolas uglajen gospod. Ruške dame so ga rade pogledale. 
Po izgledu in po govoru se je videlo, da prihaja z juga države. Bil je tudi dokaj 
podjeten človek. Svoje frizerske storitve je hotel približati uporabnikom, 
zato je majhno brivnico odprl tudi pri Frasu v Selnici ob Dravi. Tukaj je delal 
dvakrat na teden, ob sredah in sobotah. Celo v Tovarni dušika si je pisarnico 
preuredil v brivnico, kjer je strigel in bril tovarniške uslužbence in delavce 
in to kar dopoldan, med njihovim rednim delovnim časom. Njegova velika 
ljubezen pa je bil šah. Tisti, ki se ga še spominjajo, vedo, da je bil nadarjen 
in strasten šahist. Najrajši je šahiral v gostilni Ozvald, veliko tudi z lastnico 
gostilne Ano Ozvald. Ob začetku vojne, leta 1941, se je vrnil v Zagreb, kjer 

Srečko Sonnenwald je pogosto sedel za šahovnico tudi še v poznejših letih, najraje pod mogočni 
oreh na svojem vrtu.
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je kmalu po koncu vojne umrl. Njegova učenka, Fina Mernik, se ga dobro 
spominja: »Kot človek je bil Mirko dober in imam ga v lepem spominu,« mi 
je napisala. 

Občasno pa so se v veščinah šaha pomerile 
tudi nekatere takratne Rušanke. Omenili 
smo že gostilničarko Ano Ozvald. Po 
pričevanju njenih sorodnikov pa je nadvse 
rada šahirala tudi lastnica trgovine in 
gostilne Magdič, Terezija Magdič, rojena 
Namestnik (1898-1969). Terezija je bila 
iznajdljiva in podjetna ženska, ki je trdno 
držala v rokah gospodinjstvo in gostilno. 
Njen soprog Drago Magdič se je bolj kot 
gostilni posvečal političnemu delu na 
področju Ruš in okolice. Hčerka Tanja 
Pečnik pravi, da je mama Terezija tudi sama 
rada igrala šah in da se je kar pogosto 
pomerila s Srečkom Sonnenwaldom. Njeno 
ljubezen do šaha je očitno podedoval 
tudi vnuk Drago Pečnik, ki je danes eden 
najboljših hitropoteznih šahistov v Rušah 

in širši okolici. Razen tega je Terezijin vnuk že dalj časa tudi požrtvovalen 
tajnik Šahovskega društva Ruše. 

Ruški šahisti so se sprva zbirali v vaški kavarni, v »Goriškovi hiši«. Ta je bila 
v prostorih uprave današnje Kmetijske zadruge, v samem centru Ruš. Vodila 
jo je gospa Glazerjeva s Smolnika. V kavarni sta ji pomagali sestri Štefka in 
Frida. Nekoliko kasneje pa so šahisti dobili prijetno zatočišče v gostilni Terezije 
Magdič, na vzhodnem delu Ruš. Hišo, v kateri so danes dimnikarji, sta zakonca 
Magdič kupila od družine Preac. Sonnenwald in Stani sta preko svojih zvez v 
TDR in v dogovoru z lastnico ob gostilni uredila še prijetno kegljišče. Priložnosti 
za sprostitev pri Magdičevih je bilo takrat res dovolj. Kot smo že omenili, pa se 
je takratna generacija šahistov občasno zbirala tudi v gostilni Ane Ozvald. 

Terezija Magdič, gostilničarka in trgovka 
v Rušah: šahistom je nudila svoje prostore 
in tudi sama je rada igrala.
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Vojna vihra na naših tleh v obdobju 1941 do 1945 Rušanom ni prizanesla, še 
posebej ne tistim, ki so bili narodno najbolj zavedni in jih je kot take imela na 
svojih seznamih organizacija Kulturbund. Mnogi zavedni in rodoljubni Rušani, 
ki so bili pred vojno aktivni politični, kulturni in prosvetni delavci po raznih 
tukajšnjih društvih in organizacijah, so bili med prvimi izseljeni, v glavnem v 
Srbijo, pa tudi na Hrvaško in v Bosno. Po razpoložljivih podatkih je bilo izseljenih 
najmanj 170 Rušanov. Mnogi so se odločali za različne oblike organiziranega 
upora proti okupatorju. Prvi pohorski bataljon s svojo Ruško četo zato ni nastal 
po naključju, krvava legenda o njegovem slavnem žrtvovanju za osvoboditev 
pa bo ostala slovenskemu narodu trajno v spominu.

Žrtve druge svetovne vojne tudi med ruškimi šahisti

To temno obdobje v naši novejši zgodovini tudi šahistom ni prizaneslo. Družabno 
življenje je pod težo mračnih razmer povsem prenehalo. Med vojno tudi šahisti niso 
organizirano delovali. Posamezniki so doživljali različne, bolj ali manj težke usode. 
Kar nekaj šahistov pa je doživelo fašistično nasilje v njegovi najbolj grobi obliki. 

»TITOVA« SOCIALISTIČNA 
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Eden od začetnikov organiziranega šaha v Rušah, Alojz Kohne, je bil interniran 
v koncentracijsko taborišče v Nemčiji. Prav tako je bil v koncentracijskem 
taborišču dolgoletni gostitelj ruških šahistov, gostilničar Magdič. Oba sta 
taborišče sicer preživela, toda zaradi močno načetega zdravja je bila njuna 
življenjska pot krajša, kot bi bila sicer. Od okupatorja preganjan in zaprt na Borlu 
pri Ptuju je bil tudi predvojni skojevec Ivan Stupan. Bil je prisilno mobiliziran v 
nemško vojsko in med vojno ranjen v levo roko. Alojz Andrejašič je bil aktivni 
udeleženec narodnoosvobodilne vojne, ki pa mu je prav tako močno načela 
zdravje in smo tudi njega prehitro izgubili. Pred nemškimi okupatorji se je v 
pregnanstvo v Ljubljano moral umakniti tudi Ludvik Bučar, njegov sin Miloš pa 
je bil ves čas aktivni udeleženec narodnoosvobodilne vojne.

»Diktatura proletariata« prinese gospodarske in 
socialne spremembe

Med bojem proti okupatorju pa je hkrati začela nastajati nova država z novo 
družbeno politično ureditvijo. Narodnoosvobodilno gibanje se je usmerilo k 
vzpostavitvi nove državne organizacije in predvsem novega pravnega reda. 
Gibanje je usmerjala Komunistična partija Jugoslavije, ki je zavračala unitaristično 
ureditev stare kraljevine in njen dotedanji kapitalistični pravni red.

Po osvoboditvi, leta 1946, je bila sprejeta prva Ustava FLRJ (Federativne ljudske 
republike Jugoslavije). Ustava je uveljavila načelo ljudske demokracije kot 
obliko in kot vsebino »diktature proletariata«. Takratno ljudsko demokracijo so 
označevali naslednji značilni elementi: ljudska oblast, demokratični centralizem 
in državna lastnina. 

V obdobju »ljudske demokracije« je bil najpomembnejši ukrep podržavljenje 
oziroma nacionalizacija proizvajalnih sredstev. V prvih povojnih letih so prešla v 
državno last vsa najpomembnejša proizvajalna sredstva in celoten tuji kapital. 
S tako imenovano »agrarno reformo« je bila dotedanjim lastnikom odvzeta vsa 
zemlja nad določenim zemljiškim maksimumom.

Vse te velike spremembe so seveda vplivale tudi na gospodarsko in socialno 
strukturo v Rušah. V podržavljenih tovarnah, predvsem v TDR, je bil uveljavljen 
centralno-planski sistem: administrativno-operativni državni funkcionarji so 
podjetja upravljali v skladu s smernicami, ki so bile določene v centralnem 
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državnem gospodarskem planu. Suvereno so odločali o vseh vprašanjih 
gospodarjenja in imenovali ter odstavljali direktorje podržavljenih gospodarskih 
podjetij. To obdobje je bilo poimenovano tudi kot obdobje obnove, za katero je 
bilo značilno pospeševanje industrializacije, temelječe na težki industriji. Inženir 
Srečko Kotnik, ki je bil v tistih letih tehnični direktor TDR pravi, da je bila tako 
tovarna močno vpeta v program povojne obnove. 

»Ker je tovarna iz vojne izšla praktično nepoškodovana, se je takoj in z vsemi 
razpoložljivimi zmogljivostmi morala vključevati v izvajanje državnega 
gospodarskega plana. Del svoje produkcije je tovarna tudi izvažala in tako državi 
služila krvavo potrebne devize. Razvoj tovarne je bil zaradi tega zapostavljen,« 
pripoveduje inženir Kotnik. Njegov brat Viktor Kotnik, diplomant montanistike 
v Leobnu, je bil v tem obdobju zelo vpliven direktor Generalne direkcije črne 
metalurgije FLRJ.

Po vojni se šahisti znova organizirajo

Ne glede na to, da razmere v prvih letih po drugi svetovni vojni niso bile rožnate, 
so se predvojni ruški šahisti pričeli vse pogosteje sestajati. Šahisti stare garde, 

Povojna generacija šahistov na pokalnem tekmovanju v Račah maja 1954, kjer so  osvojili prehodni 
pokal. Z leve proti desni stojijo takratni ruški šahisti: Kumrič Jože, »frizer Lojz«,  Prajnc Franc, Gradišnik 
Bruno, Sonnenwald Srečko, Gaber Jože, Kohne Alojz, Frangež Ivan, mlajši (s pokalom), Stupan Ivan, 
Šibila Franc, Tomažič Vinko, Jesenik Alojz, Habič Avgust, Vivod Janko, Mikolič Karl in Pristovnik Alojz. 
V ozadju, na kamionu: Frangež Ivan, starejši, ki je šahiste prevažal s tovarniškim kamionom..
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Sonnenwald, Golob, Kohne, Mohorko in Stupan - so si s svojim velikim ugledom, 
šahovskim znanjem in izkušnjami kmalu pridobili nove šahovske prijatelje: 
inženirja Najžerja, inženirja Jožeta Prevolnika, Branka Stanija, Karla Mikoliča in 
Rudija Beraniča. Za predsednika prvega povojnega šahovskega kluba so izbrali 
Ivana Stupana.

Beranič Rudi (1920-1984), je bil pošten, preprost in nekoliko zadržan človek. 
Izučil se je za »profesionista«, kot so v TDR v žargonu poimenovali delavce, 
specialiste za vzdrževanje različnih strok: mehanike, strugarje, elektrikarje, pa 
tudi šamoterje, zidarje, tesarje ipd. Pogosto so najboljši vzdrževalci prevzemali 
tudi odgovorna mesta v proizvodnji. Tako je tudi Rudi najprej delal v »Lindi«, 
kot so takrat imenovali kisikarno, nato pa je postal mojster oziroma delovodja, 
najprej v obratu za proizvodnjo umetnih gnojil, zatem pa je bil dolga leta 
delovodja v železniškem transportu. Šah ga je zelo privlačil in med ruškimi 
šahisti se je dolgo vrsto let zelo dobro počutil.

Mikolič Karel (1914-1986) je bil tudi »profesionist«. Kot izučenega in 
sposobnega čevljarja ga je TDR zaposlila v svoji sedlarski delavnici, katere 
poglavitna naloga je bila vzdrževati pogonsko jermenje na številnih strojih in 
napravah v tovarni. Zaradi slabih delovnih razmer se je pogonsko jermenje 
pogosto kvarilo in trgalo, kar je povzročalo zastoje v proizvodnji. Rezervnih 
delov v tistem času ni bilo, zato je bilo dobro vdrževanje toliko pomembnejše. 
Poleg tega je Karel v časih, ko je manjkalo obutve, marsikateremu Rušanu 
zakrpal stare ali pa naredil nove čevlje. Bil je natančen in skrben človek, kar se 
je takoj opazilo tudi v njegovi stanovanjski hišici nasproti elektrobloka: urejal jo 
je tako, da je bila kot iz škatlice. Takšen je bil Karel tudi pri šahu, ki ga je nadvse 
rad igral. 

Najžer Vladislav (1910 – 1979) je bil po poklicu diplomirani gozdarski inženir. 
Služboval je na Gozdnem gospodarstvu v Rušah in v Mariboru, ustanovil 
je lesnopredelovalno podjetje Marles v Limbušu, zatem pa je bil direktor 
lesne predelave v Celju in direktor žage Bohor v Šentjurju pri Celju. Bil je zelo 
družaben človek. Ljudje so ga spoštovali kot velikega lesnega strokovnjaka in 
sposobnega organizatorja. Radi so se z njim tudi družili, zlasti ob partijah taroka 
ali preferansa. Odlično pa je obvladal tudi šahovnico in je bil v svojem času eden 
najboljših šahistov v Rušah.

Jože Prevolnik (1910) je po poklicu diplomirani inženir kemije. Bil je aktivni 
udeleženec boja proti okupatorju. Tovarna je po vojni potrebovala iznajdljive 
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in izkušene strokovnjake, ki so v nemogočih in kaotičnih povojnih razmerah 
lahko zagotavljali kar se da redno proizvodnjo. Jožeta so najprej zadolžili za 
vodenje obrata umetnih gnojil, kasneje pa je postal tehnični direktor. Rad je 
igral šah, toda resnici na ljubo je treba priznati, da je bila njegova prva ljubezen 
nogomet. Aktivno ga je igral že v svojih študentskih letih, najdemo ga pa 
tudi med graditelji novega nogometnega stadiona ob Dravi v Rušah ter med 
ustanovitelji Nogometnega kluba Pohorje iz Ruš pred petdesetimi leti. In še ena 
velika ljubezen je bila vsaj tako velika kot ljubezen do šaha: bil je odličen pevec 
in dolga leta aktiven član Planinskega okteta iz Maribora.

Stani Branko (1912-1984) je bil po poklicu strojni tehnik, izhajal je iz 
prosvetljenega rodu Stanijev, ki ga omenjamo v prvem delu. Bil je zanesljiv in 
skrben delavec, ki bi ga bil vesel sleherni delodajalec. Ob tem pa je imel zelo 
lep, lahko bi rekli žlahten značaj. Zato je bil med sodelavci v TDR zelo priljubljen 
in njegova tehtna misel je bila vedno lepo sprejeta. Sprva je opravljal dela v 
proizvodnji, tako da je tovarno poznal do obisti. Kasneje so mu poverili skrb za 
organizacijo varstva pri delu in naložili odgovornost za organizacijo zavarovanja 
tovarne. Na šahovskem področju Branko ni izstopal, rad je sicer igral, kadar je za 
to bila primerna priložnost, ni pa bil strasten igralec kot nekateri drugi njegovi 
povojni šahovski prijatelji.

Stupan Ivan je bil rojen leta 1924. Kot naprednega in domoljubnega mladeniča 
so ga v svoje vrste sprejeli ruški SKOJ-evci, med katerimi takrat najdemo tudi 
obe kasnejši borki Pohorskega bataljona Minko Namestnik in Linko Ksela, 
Mileno Knific pa Vando in Bojana Skerbinjeka. Člani SKOJ-a (Savez komunističke 
omladine Jugoslavije) v Rušah so po okupaciji spremljali novo nastali položaj, 
se skrivaj sestajali in se udeleževali vseh akcij, ki jih je organiziralo odporniško 
gibanje: pisanja in razširjanja letakov in zbiranja pomoči za španske borce.To je 
seveda veljalo tudi za Ivana Stupana. Postavili so ga na čelo organizacije SKOJ v 
TDR. Nacisti so ga zaradi njegove dejavnosti prijeli in internirali na gradu Borl pri 
Ptuju. Nato so ga okupatorske oblasti prisilno mobilizirale v nemško vojsko, kjer 
je bil ranjen v levo roko. Po končani vojni se je Ivan ponovno zaposlil v TDR, kjer 
je delal na delovodskih mestih v transportu in karbidu. Njegovi šahovski tovariši 
pa so ga izvolili za prvega povojnega predsednika šahovskega kluba. Uvrščamo 
ga med najboljše šahiste njegove generacije. Preizkušnje med vojno in težko 
življenjsko obdobje v prvih letih po vojni, vse to mu je načelo zdravje in umrl je 
sorazmerno mlad leta 1972. 
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»Tovarne delavcem« in sistem samoupravljanja

Leta 1950 je bilo v novi Jugoslaviji uvedeno delavsko samoupravljanje. 
Ustavnopravni temelj mu je dal poseben ustavni zakon o temeljih družbene 
in politične ureditve FLRJ iz leta 1953, ki je na glavo postavil večino določb o 
družbeni ureditvi Jugoslavije po prvi ustavi iz leta 1946. Državno lastništvo 
nadomesti družbena lastnina proizvajalnih sredstev, državni centralizem pa 
nadomesti samouprava proizvajalcev v gospodarstvu in samouprava delovnega 
ljudstva v občinah, okrajih in republikah.

Samoupravljanje je bilo temeljno načelo družbenoekonomske in politične 
ureditve »druge Jugoslavije« v skoraj vsem njenem obdobju, od leta 1950 do 
1990. Jugoslavija ga je skušala razviti v celovit filozofski, politični, socialno-
ekonomski in pravni sistem. 

Teoretična in praktična izoblikovanost sistema samoupravljanja se je seveda 
spreminjala: od začetnih, poskusnih oblik v podjetjih, do celovitega, integralnega 
sistema, ki naj bi obvladoval celotno družbeno in državno strukturo. Zato se je 
spreminjalo tudi njegovo poimenovanje: delavsko, družbeno in socialistično 
samoupravljanje.

17. september 1952

Vodilno geslo takratnega začetnega obdobja »Tovarne delavcem, zemljo tistim, 
ki jo obdelujejo!« je bilo kmalu formalno uresničeno tudi v »Dušiku« v Rušah: 
izvoljena sta bila delavski svet in upravni odbor in 17. septembra 1952 so 
predstavniki delavcev simbolično prejeli ključe Tovarne dušika Ruše. 

V spomin na ta dan so delavci, pogosto pa z njimi tudi vse Ruše, praznovali 
svoj praznik, dan samoupravljavcev. Organizirali so svečane akademije s 
slavnostnimi govori in podelitvami priznanj za najbolj zaslužne sodelavce. 
Delovni jubilanti so prejeli nagrade za 10, 20 ali 30 let zvestobe tovarni. Nagrade 
so bile največkrat v denarni obliki, pogosto so to bile tudi ročne ure. Pomembno 
vlogo v teh praznovanjih pa je vsekakor in vedno imela tudi tovarniška godba 
na pihala, ki je takrat bila še pod okriljem sindikalne organizacije. 

Organizatorji dneva samoupravljavcev so praviloma vsako leto ob tem prazniku 
organizirali tudi bogat program športnih prireditev. Tekmovale so ekipe 
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posameznih obratov znotraj sebe, mnogokrat pa so bila organizirana tudi 
srečanja z ekipami sorodnih in s tovarno povezanih podjetij.

Nova družbena ureditev je spodbujala delavsko samozavest in kreativnost na 
vseh področjih človekovega delovanja, torej tudi na športnem in šahovskem 
področju. V svojih programih so zato šahisti Ruš poudarjali skrb za povečanje 
števila svojih članov. Močno zaledje za to so imeli predvsem v zaposlenih v TDR 
in drugih ruških podjetjih, prav tako pa tudi v industrijski šoli in kasnejši Srednji 
tehniški šoli v Rušah, iz katere je prišlo kar nekaj nadebudnih šahistov. 

Starejšim se pridružujejo mlajši šahisti 

Krogu prvih povojnih šahistov so se v času omenjenih velikih družbenih 
sprememb postopoma pridružili tudi nekateri mlajši oboževalci šahovske igre: 
Ivan Frangež, Franc Prajnc, Janko Vivod in Alojz Andrejašič. 

Andrejašič Alojz (1920-1968) kot mnoge druge 
naše slovenske rojake s Primorske je tudi Alojza 
in njegovo družino usoda pripeljala na Štajersko, 
v Maribor in okolico. Bil je aktivni udeleženec 
narodnoosvobodilne borbe. V TDR se je po vojni 
zaposlil sprva kot industrijski miličnik, kasneje, ko 
je bila ta služba ukinjena, pa je bil vse do svoje 
upokojitve glavni vratar, zelo spoštovan in zelo 
avtoritativen. Srčno rad je igral šah, bodisi v klubu 
ali pa s svojimi šahovskimi prijatelji (Pristovnikom, 
Mohorkom, Beraničem ali Mikoličem) kar pri njih 
doma. Skrivnosti šahovske igre je Alojz Andrejašič 
razkrival tudi svojima sinovoma, Milošu in 
Branku.

Frangež Ivan – Hanzi. Rodil se je leta 1927. Bil je v pravem pomenu besede 
otrok tovarne. Stanoval je v njeni neposredni bližini, v »Majsterhauzu«, v hiši za 
vodstvene delavce. V TDR je bil zaposlen že njegov oče kot voznik, v žargonu 
»šofer«. Ivanu je bilo dobrih deset let, ko so Rušani organizirali svoj prvi šahovski 
klub. Nekako takrat mu je oče prinesel prvi pravi šah: lično škatlico s črnimi in 
belimi figuricami. Kako je treba te figurice prav postaviti in kako jih je treba 
premikati – te veščine pa je Hanzija učil ruški frizer Martinek Mohorko. Bistri 

Andrejašič Alojz, varnostnik 
oziroma »glavni vratar« v Tovarni 
dušika Ruše
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mladenič je bistvo šahovske igre hitro dojel in se 
postopoma razvil v enega najboljših šahistov, ki jih 
je dal ruški šahovski krog. Dolga leta je bil eden od 
stebrov tovarniškega moštva na različnih srečanjih 
in tekmovanjih v tovarni in zunaj nje. Dolga leta 
je bil tudi skrben in zavzet predsednik društva. 
Napredoval pa je tudi na delovnem mestu v tovarni: 
spoznal je proizvodne obrate, bil vodja izplačilnega 
oddelka in zatem dolga leta v nabavni službi. V 
zadnjem obdobju svojega dela pa je od nekdanjega 
šahovskega prijatelja Branka Stanija prevzel posle 
zavarovanja tovarniškega premoženja. Nekaj let 
pred upokojitvijo mu je bila poleg tega zaupana 
tudi skrb za fizično zavarovanje tovarne (vratarsko-
čuvajska služba) in pa nadzor nad urejenostjo 

tovarniških prostorov (snažilkami). Sedaj že vrsto let uživa zasluženi pokoj. In kar 
je pri njem posebej razveseljivo: še vedno zelo rad igra šah. Ob ponedeljkih se 
v prostorih društva upokojencev redno dobiva s svojimi kolegi, upokojenskimi 
šahisti. Ostala mu je vsa nekdanja ostrina šahovske igre, ostala mu je neskončna 
borbenost do zadnjega diha in na zalogi ima vrsto presenečenj in pasti, ki jih 
nastavlja svojim nasprotnikom. Upravičeno se ga je prijelo ime »doktor šaha«, 
saj se ponedeljkovi turnirji upokojencev redkokdaj končajo brez njegovega 
imena v samem vrhu turnirske tabele. Ko pa se poleti s svojo soprogo in 
vnukom odpravi na daljši dopust na morje, njegovi šahovski tovariši občutimo 
kar nekakšno praznino in naši turnirji še zdaleč niso tako zanimivi, če v njih ne 
sodeluje »starosta ruških šahistov« Ivan Frangež. 

V času, ko je bil predsednik šahovskega kluba, se je izkazal s svojo organizacijsko 
žilico. Organiziral je številne šahovske turnirje, dvoboje in simultanke. S 
svojim osebnim zgledom in obnašanjem je vnašal v društvo duh tovarištva in 
prijateljstva. Njegovi letni občni zbori so bili vrhunsko organizirani in ostajajo 
udeležencem v trajnem spominu.

Prajnc Franček, Hanzijev vrstnik iz mladosti, je bil rojen leta 1926. Tudi on je 
bil bister in zvedav fant, ki se je kmalu navdušil za igro, kjer dva nasprotnika 
poveljujeta črni in beli vojski. Sprva se je v Industrijski šoli v Rušah izučil za 
elektrikarja, po nekaj letih prakse pa ga je TDR poslala na nadaljnje šolanje na 
univerzo v Ljubljano. Postal je diplomirani elektroinženir in se znova zaposlil 

Frangež Ivan – Hanzi, dolgoletni 
organizator šahovskega življenja 
v Rušah.
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v tovarni. Sprva je bil v vzdrževalni operativi, kasneje pa je bil razporejen v 
investicijski oziroma razvojni oddelek. Glede na svoje strokovne kvalitete 
in bogate izkušnje si je prizadeval postati vodja vzdrževanja v TDR, čemur 
pa takratno vodstvo ni bilo naklonjeno. V šestdesetih letih so ga skupaj s še 
nekaterimi kolegi poslali na prakso v Združene države Amerike. TDR je namreč 
želela takrat postaviti v Rušah novo tovarno za proizvodnjo fosforja. V ta namen 
je sistematično omogočila izobraževanje v Združenih državah Amerike ključnim 
kadrom tega projekta, med njimi tudi inž. Prajncu. Do realizacije projekta 
»Fosfor« kasneje sicer ni prišlo. So pa ljudje takrat nekoliko zlobno ugotavljali, 
da so prve »mašine« že prispele: mislili so na volkswagnove »hrošče« in ople, ki 
so si jih ruški inženirji kupili iz prihrankov od dnevnic v Ameriki. Resnici na ljubo 
pa povemo, da je vsem takratnim strokovnjakom ostalo mnogo pridobljenega 
znanja in mednarodnih izkušenj, ki so jih uspešno koristili pri realizaciji drugih 
projektov v naslednjih letih. Tudi Franček Prajnc je bil nekaj let po vojni eden od 
stebrov reprezentance ruških šahistov, ki so dosegali zavidanja vredne rezultate 
in uspehe. Po strokovni in šahovski plati je uspeval, v svojem privatnem življenju 
pa je imel kar veliko težav. Tudi on je pod težo velikih življenjskih preizkušenj 
umrl sorazmerno mlad, star komaj dobrih petdeset let.

Šibila Franc (1936) je svojo uspešno šahovsko pot pričel že v osnovni šoli 
Prebold pri Žalcu: že kot osnovnošolec se ponaša z drugim mestom na okrajnem 
pionirskem prvenstvu celjske regije. Svoj šahovski vrhunec pa je dosegel 
po prihodu v Ruše. Leta 1951 se je namreč vpisal v srednjo kemijsko šolo, po 
diplomi pa se je zaposlil v kemijskem 
laboratoriju. V svojem zadnjem 
obdobju je končal še višjo šolo za 
organizacijo dela, v TDR pa mu je 
vodstvo poverilo vodenje kadrovske 
službe. Med svoje najpomembnejše 
šahovske uspehe sam šteje svoje 
5. mesto na okrožnem prvenstvu 
drugokategornikov v Mariboru 
in s tem osvojitev prve šahovske 
kategorije že v letu 1959. Lahko pa 
je ponosen tudi na delitev 5. mesta 
na članskem prvenstvu Maribora, 
prav tako v letu 1959, na katerem je 

Šibila Franc, kemijski tehnik v Tovarni dušika 
Ruše in dolgo obdobje eden najboljših igralcev 
Šahovskega društva Ruše
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sicer zmagal Ljubo Črepinšek, eden najboljših mojstrskih kandidatov Slovenije. 
V svojem najbolj plodovitem obdobju je Franc Šibila uspešno sodeloval v 
ekipi TDR na številnih dvobojih in turnirjih. V letih 1972 - 1975 ga je v svojo 
člansko ekipo angažiral mariborski šahovski klub Kovinar, za katerega sta takrat 
nastopala tudi legendarna šahista, mojster Ivan Lešnik in mojstrski kandidat 
Dušan Njegovan, vodja te uspešne ekipe pa je bil dolgoletni predsednik društva 
Kovinar, odvetnik Rastislav Novačan. 

Vivod Ivan - Janko se je rodil leta 1920. Po poklicu 
je bil krojač in mnogim Rušanom je sešil obleko po 
meri, še večkrat pa zgolj hlače. Kot šahist po moči ni 
dosegal najboljših vrstnikov, toda ne glede na to, je 
tudi on bil s šahom nekako zasvojen in ta igra ga je 
spremljala praktično vse življenje. Igral je brezštevilne 
partije s svojimi sodobniki: Vinkom Tomažičem, 
Slavekom Kukovcem, Martinom Mohorkom, Vilijem 
Maroltom, Ivanom Frangežem, Francem Zajfridom, 
Kumričem, Goričanom, Mikoličem in drugimi. Dolga 
leta je živel v delavski koloniji, vzhodno od tovarne, 
kasneje pa sta s soprogo dobila lepo stanovanje v 
upokojenskem bloku. Janko Vivod, postaven moški 
z lepimi modrimi očmi in predirnim pogledom je 
umrl v Rušah leta 1991.

Iz povedanega se vidi, da so jedro društva, še v večji meri kot pred vojno, 
sestavljali šahisti, zaposleni v TDR. Na čelu tovarne je takrat bil direktor Viktor 
Stopar. Bil je predvojni sekretar SKOJ-a za Slovenijo in nosilec številnih 
pomembnih dolžnosti v osvobodilnem gibanju. Imel je odlične politične zveze 
in je vrsto let trdno sedel za krmilom tovarne. Kot človek iz ljudstva, po poklicu 
je bil strojni ključavničar, je imel velik posluh za prosvetno in telesnokulturno 
življenje zaposlenih. Materialno je podpiral celo vrsto športnih panog, zlasti 
nogomet, strelstvo in kegljanje. Tudi šahisti so bili deležni razumevanja in 
materialne podpore. Dolgoletni tajnik šahovskega kluba, Ivan Frangež, se še 
živo spominja, kako je »žical« za direktorjevo pomoč: 

»Že ko sem se mu najavil, je vedel, da sem prišel, ker pač nekaj rabim. - No, kaj 
zopet hočeš Hanzi, - me je vprašal. Povedal sem, da rabim prevoz za ekipo na 
šahovsko tekmovanje. Dobro, vzemi tovornjaka! Zahvalil sem se direktorju za 

Janko Vivod, krojaški mojster, ki je 
rad tudi šahiral.
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razumevanje, odšel pa še nisem! No, ali nisi zadovoljen? Videl sem, da direktor ni 
bil ravno slabe volje, zato mu izrazim bojazen, da fantje nimajo več dopusta in 
da se bodo tekmovanja le težko udeležili. - Koliko pa vas sploh gre? -, želi vedeti 
direktor. Ko povem, da tokrat le četverica z eno rezervo, mi direktor odobri za 
tekmovalce službeno potovanje in namesto tovornjaka še uporabo osebnega 
avtomobila, ki ga je vozil moj oče Ivan.«

Takšnih zgodb je bilo v tistih časih veliko. Nogometaši so dobili lep novi 
stadion ob Dravi, strelci novo strelišče. Eni in drugi pa so pri tem seveda krepko 
sodelovali s svojim prostovoljnim delom, ki je bilo v tistih časih nekaj povsem 
samoumevnega.

Šahisti so takrat dobili svoje prostore, posebno šahovsko sobo. Bila je v bivši 
»kantini«, ki so jo tedaj preimenovali v »Klub delavcev«. S tem so bile podane 
osnovne možnosti za nemoteno igranje, pa tudi za uradno registracijo 
šahovskega društva pri Šahovski zvezi Slovenije. 

Prvi povojni predsednik Ivan Stupan

Na prvem občnem zboru po vojni je bil za predsednika šahovskega društva 
izvoljen Ivan Stupan, za tajnika Ivan Frangež, strokovno in tehnično področje 
pa so šahisti zaupali šahovskemu veteranu Srečku Sonnenwaldu, ki je v tistem 
času veljal za najboljšega šahista v klubu.

Šahovski klub je pod novim 
vodstvom kmalu zaživel in do-
segel svoj novi, veliki vzpon. Or-
ganizirana so bila brezštevilna 
prijateljska srečanja in tudi tek-
movanja po programih Šaho-
vske zveze Slovenije in Maribor-
ske okrajne podzveze. Najbolj 
pogosta so seveda bila sindikal-
na srečanja, spominski turnirji in 
pokalna tekmovanja. Vsako leto 
so seveda bila organizirana tudi društvena prvenstva. Igralni dan za medsebojna 
srečanja članov kluba pa je bila v tistem obdobju nedelja.
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S svojo sorazmerno močno in dokaj 
homogeno ekipo so ruški šahisti 
suvereno obvladovali vso lokalno 
šahovsko sceno. Pa tudi širše, celo 
v republiškem merilu, so znali 
nasprotnikom odločno pokazati svoje 
šahovsko znanje in izkušnje. 

Že leta 1952 so kot sindikalna ekipa 
TDR nastopili na prvem republiškem 
sindikalnem prvenstvu v Piranu. Piran 
takrat še ni bil priključen našemu 
ozemlju, spadal je v tako imenovano 
»cono B« Svobodnega tržaškega 
teritorija. Ker mladinca v ruški ekipi 

nista imela ustreznih dokumentov in zato v Piran nista mogla vstopiti, je bila ekipa 
precej oslabljena. Ne glede na to pa je prav ta prvi sindikalni turnir med Rušani še 
povečal zanimanje za šah. 

Z mladimi šahisti do novih uspehov

Predvsem pa so šahisti spoznali, da brez načrtnega usposabljanja in pridobivanja 
novih članov klub ne bo imel prave prihodnosti. To spoznanje so vzeli zelo 
zares. Pod vodstvom svojih izkušenih starejših članov so se usmerili v šole in 
ustanavljali pionirske in mladinske šahovske krožke. In iz te podrasti se je 
društvo kmalu pomladilo z novimi, obetajočimi šahovskimi talenti. Z njimi so 
obdržali doseženi nivo kvalitete ali pa so ga celo izboljšali. Na ta način so pot v 
klub našli Franci Šibila, Alojz Jesenik in Vinko Tomažič, ki je pred tem že uspešno 
vodil šahovski krožek pri Svobodi na Smolniku.

Franci Šibila je prvi med mlado generacijo pokazal svoje šahovsko znanje. Že 
leta 1953 je v konkurenci 14 šahistov mariborskega okrožja delil 8. do 9. mesto 
in si s tem priigral tretjo šahovsko kategorijo. Uveljavil pa se je tudi na prvenstvu 
svojega, ruškega kluba: v letu 1953 je dosegel premočno zmago, saj je porazil 
vse svoje nasprotnike. Prvenstvo kluba je osvojil tudi naslednje leto, le da je bil 
nekoliko manj prepričljiv: točko in pol sta mu izpulila Frangež in Sonnenwald.

Moštvo Šahovskega društva Ruše, ki se je maja 
1957 uspešno spoprijelo s Koroškim šahovskim 
klubom (z leve proti desni): Frangež, Sonnenwald, 
Džuban, Razdevšek, Stupan, Tomažič in Jurančič.
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Uspehi povojne generacije ruških šahistov niso ostali neopaženi. Šahovska zveza 
Slovenije jim je izkazala veliko priznanje s tem, ko jim je poverila organizacijo 
mladinskega šahovskega prvenstva Slovenije za skupino B. Prvenstvo je bilo v 
času od 4. do 14. avgusta leta 1954. Kot predstavnik organizatorja je na tem 
prvenstvu smel sodelovati tudi najboljši ruški mladinec Franc Šibila. Prvenstvo 
je lepo uspelo tako v organizacijskem kot tudi v tekmovalnem smislu, saj je ruški 
predstavnik v veliki konkurenci zasedel odmevno 8. mesto. V kratki predstavitvi 
Franca Šibile pa smo že omenili tudi njegov veliki uspeh iz obdobja 1958/59, ko 
je na turnirju drugokategornikov pridobil naslov šahovskega prvokategornika, 
takoj zatem pa je uspešno igral še na članskem prvenstvu Maribora.

Organizacija republiškega prvenstva in na njej doseženi uspeh sta pozitivno 
vplivala na razvoj kluba. Priključili so se novi člani, med njimi: Habič Avgust 
– Gustl, Zajfrid Franc, Mladen Črnko, Edi Habetler, Slavko Razdevšek – Slavc, leto 
dni kasneje pa se je priključil še dr. Ladislav Džuban. 

Črnko Mladen (1935) je drugorojeni sin v uvodnem delu omenjenega 
predvojnega prosvetnega delavca Jerneja Črnka. Skupaj z družino je bil 
med vojno pregnan v Srbijo. Po vojni je na ljubljanski univerzi diplomiral iz 
agronomije. Sprva se je zgledoval po svojem starejšem bratu Jerneju, ki se je z 
agronomijo znanstveno ukvarjal na agronomski fakulteti mariborske univerze. 
Jernejeva specialnost je bilo sadjarstvo in dosegel je nekatere mednarodno 
odmevne uspehe. Mladen pa je agronomsko stroko uporabljal bolj ali manj 
le na svojem posestvu, ki ga je nasledil po pokojnem očetu. Po diplomi se je 
zaposlil v TDR, ki je takrat imela močno proizvodnjo umetnih gnojil in sredstev za 
varstvo rastlin. Dolga leta je delal v komercialnem sektorju, kjer je odgovarjal za 
prodajo umetnih gnojil. Proti koncu svoje delovne kariere, ko je TDR prenehala 
s proizvodnjo umetnih gnojil, je postal kmetijski inšpektor na Medobčinski 
inšpekciji v Mariboru. Ves čas je bil strasten šahist. Brez vsakega dvoma je bil 
tudi dober igralec, zlasti kadar je lahko igral brez ure. Ravno čas je bil in je še 
vedno njegov največji problem: tako močno se zatopi v igro, da skoraj vedno 
pozabi na uro. V hitropoteznem šahu je to zanj prevečkrat tudi usodno. 

Dr.  Džuban Ladislav prihaja iz Prekmurja. Bil je uveljavljen pravnik z doktoratom 
iz pravnih znanosti. TDR ga je angažirala kot vodjo pravne službe. V letu 1954 je 
vstopil v ruški šahovski krog. Vnesel je zanesljivo in kvalitetno igro in postal eden 
od stebrov takratne šahovske ekipe, ki je zastopala tovarno ali ruški šahovski 
klub širom po Sloveniji. Šahisti so ga odlično sprejeli in v lepem spominu jim je 
ostal še po tem, ko je sprejel sodniško funkcijo na sodišču v Mariboru.

»Titova« socialistična Jugoslavija



48

Edi Habetler, je bil v nekem smislu otrok tovarne. Edijev oče Ernest je bil 
voznik osebnega vozila v TDR. S svojim »wandererjem« je v glavnem prevažal 
direktorja Stoparja. Stanoval je v naselju, ki so ga Rušani imenovali »štale«. 
Kot smo že omenili, je v tem naselju stanoval še en pomemben šahist, Alojz 
Pristovnik. Že mogoče, da se je Edi ljubezni do šaha nalezel prav od njega, še 
bolj verjetno pa od svojih prijateljev: Ivana Frangeža, Vinka Tomažiča in Frančka 
Zajfrida. Sorazmerno mlad pa je s trebuhom za kruhom odšel v beli svet. Kot 
nam je zaupal njegov mladostni prijatelj, elektrotehnik Milko Dregarič, je Edo 
nazadnje živel v mestu Degendorf na Bavarskem v Nemčiji. Milko ga je tam tudi 
obiskal. Zvedel je, da je zaposlen pri mestnem komunalnem podjetju. Pri njem 
sta živela in v visoki starosti tudi umrla njegova oče in mati. Po očetovi smrti 
ni več prihajal v Ruše. Stike pa je vzdrževal le še z redkimi Rušani, predvsem z 
Milkom Dregaričem in Jožico Prednik, ki sta ga zadnjič obiskala pred dobrimi 
petimi leti. Kmalu za tem je Edo Habetler umrl.

Habič Avgust – Gustl je bil eden tistih izvrstnih šahistov, ki so prišli v ruški 
krog že na vrhuncu svoje šahovske moči. Bil je računovodja v Tobiju v Bistrici 
pri Rušah. Kot večina računovodij je bil natančen in sistematičen človek, ne 
samo v svoji stroki, ampak tudi pri šahu. Kmalu se je izkazalo, da mu je bil za 
šahovnico kos le redkokdo. Zato si je Gustl izboril mesto v stalni ekipi, kjer je 
večinoma igral na drugi deski. Žal je nekaj let za tem odšel nazaj na Primorsko. 
Njegova bivša sodelavka Minka Podgoršek pove: »V določenem obdobju je 
zaradi pomanjkanja sredstev veljala prepoved investiranja. V Tobiju so gradili 
novo halo in gradnjo bi morali ustaviti. Habič je to ocenil kot škodljivo in je 
z investicijo nadaljeval na svojo pest. Zaradi tega so ga sodno preganjali in 
kaznovali. Razočaran je zapustil Tobi in tudi naše kraje.«

Razdevšek Slavko – Slavc, je v Ruše prišel iz Prekmurja. Najožjim prijateljem je 
zaupal, da je v Murski Soboti deloval v policiji, skupaj z Rušanom dobro znanim 
Puklastim Mihom. Na ta račun je Slavc, velik veseljak in dobrohotnež, povedal 
marsikakšno zgodbo. Na takratni Občini Ruše je Slavc opravljal posle tajnika. 
Uprava občine je bila v tistih časih maloštevilna in tajnik je velikokrat moral 
kar sam poprijeti za vsakršno delo. V obdobju, ki so ga zaznamovale reforme 
in reorganizacije, so bile naloge občine številne in mnogovrstne. Slavc se je v 
tej vlogi dobro znašel in svoje naloge prizadevno opravljal. Kot zanimivost je 
prijatelju Hanziju ob neki priliki povedal, da je po izključitvi iz partije v Murski 
Soboti v Rušah še naprej opravljal dolžnosti občinskega sekretarja partije in je 
v tej vlogi sprejemal nove člane in odpuščal tiste, ki partiji niso ustrezali. »Red in 
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evidence so bile torej v takratni partiji res vzorne!« se je na ta račun pošalil Slavc. 
Kot dober šahist pa je kmalu našel tudi pot v šahovski klub. Glede na njegovo 
kvalitetno igro so ga ruški šahisti redno uvrščali v svojo prvo tekmovalno ekipo. 
Na raznih srečanjih in še posebej gostovanjih je Slavc redno skrbel za razpoloženje 
in dobro voljo. Zadnja leta svojega pestrega življenja je preživel v Mariboru, kjer 
se je zaposlil kot vodja recepcije v hotelu Slavija. Ruško Društvo inženirjev in 
tehnikov je nekaj let zaporedoma v tem hotelu organiziralo ples za svoje člane. 
In kar nekajkrat se je zgodilo, da je kateri od plesalcev za krajši čas zapustil plesno 
dvorano in »skočil« k Slavcu na recepcijo – na partijo šaha seveda!

Zajfrid Franček, se je rodil leta 1936 na Lobnici nad Rušami. Kot pravemu Pohorcu 
mu je bil les zelo blizu. Zato ni slučaj, da se je izučil za mizarja in se s tem poklicem 
zaposlil v vzdrževalnih obratih TDR. Postal je tako imenovani profesionist 
– specialist v okviru gradbene delavnice. Poleg nalog v zvezi z vzdrževanjem 
in novogradnjami v sami tovarni pa je pogosto dobil tudi naloge na področju 
vdrževanja in izgradnje stanovanj. TDR je že pred vojno za svoje zaposlene 
zgradila veliko stanovanj. S stanovanjsko izgradnjo pa je tovarna intenzivno 
nadaljevala tudi po vojni. Kot lastnica stanovanj je tovarna seveda nosila tudi 
breme vzdrževanja. Najpogosteje so stanovalci iskali inštalaterske, zidarske in 
predvsem mizarske usluge. Medtem je končal srednjo tehnično lesarsko šolo in 
si tako pridobil še novih izkušenj. Ko se je obseg dela na stanovanjskem področju 
močno povečal, je tovarna ustanovila posebno stanovanjsko enoto, ki je skrbela 
za njen stanovanjski sklad in predvsem za sistematično vzdrževanje stanovanj. 
Vodstvo enote je prevzel Franček Zajfrid, ki je zaupano delo opravljal vse do 
svoje upokojitve. Tudi kot šahist je bil učinkovit, predvsem pa do konca borben 
igralec. V povsem izgubljenem položaju je večkrat poskusil še z zadnjo rešilno 
bilko: svojega kralja je povsem približal nasprotnikovemu kralju (v prepovedano 
območje!). Če je nasprotnik to slučajno spregledal, mu je Franček v naslednji 
potezi preprosto s svojim kraljem vzel njegovega in zmagal. Ta sicer nepravilen 
in nedovoljen manever je po njem dobil ime »Zajfridova poteza«. Sicer pa je bil 
Franček Zajfrid vrsto let tudi požrtvovalen šahovski funkcionar, ki je odgovarjal za 
odnose s tovarniškim sindikatom in je kot takšen skrbel tudi za tekmovalno ekipo 
v sindikalni ligi. 

Vsa našteta šahovska imena so dolga leta zaznamovala šahovsko življenje v 
Rušah.

Posameznike iz te, druge generacije ruških šahistov še danes srečujemo za 
šahovnico, nekatere dokaj redno, druge le tu in tam. 
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Družabnost, množičnost in odmevni rezultati

Leta 1953 se je šahovsko društvo priključilo k na novo ustanovljenemu 
Delavsko–prosvetnemu društvu Svoboda Ruše. Pod okriljem tega društva so 
bili šahisti vrsto let. Pretežno tovarniško pokroviteljstvo se je s tem nekoliko 
zmanjšalo, na široko pa so se vrata med šahiste odprla tudi tistim ljubiteljem 
šaha, ki niso bili zaposleni v TDR.

Ruški šahisti so v tem obdobju odigrali številne prijateljske in prvenstvene 
dvoboje v okviru takratne občinske in okrajne šahovske zveze. Šahovski 
turnirji so spremljali vse pomembnejše praznike oziroma obletnice iz naše 
novejše zgodovine. Še posebej pa so bili obeleženi vsakoletni prazniki 
Občine Ruše, 8. januarja - v spomin na zgodovinski dan, ko je padel Pohorski 
bataljon in njegova Ruška četa z vsemi borci. V posameznih letih je na 
teh turnirjih sodelovalo tudi do 20 šahovskih ekip z več kot 150 igralci s 
področja naše regije. Velik odziv sosednjih društev gre po eni strani pripisati 
razširjenosti in priljubljenosti šaha v tistem obdobju, v enaki meri pa ga 
lahko pripišemo tudi prisrčnim in prijateljskim stikom našega društva z 
društvi iz naše okolice.

Posnetek je iz Portoroža leta 1955 ko so se v odmoru uspešnega sindikalnega tekmovanja ob taroku 
sproščali: Sonnenwald, Frangež, Jurančič in Razdevšek. Družbo jim je delala Feliksova soproga 
Malka.
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V tem času se je poslabšalo zdravstveno stanje Ivanu Stupanu, dolgoletnemu 
predsedniku društva. Krmilo šahovskega društva je na ponovnem občnem 
zboru prepustil Srečku Sonnenwaldu, Ivan Frangež je ostal tajnik društva, 
strokovnotehnične posle pa je društvo zaupalo Franciju Šibili. 

Društvu so se priključili nekateri novi igralci, ki so tudi v kvalitetnem pogledu 
šahovski klub močno okrepili: Vlado Jurančič, Jože Florjančič, Ivan Gaber, Stanko 
Založnik, Karlo Kos in Janez Hering. S temi okrepitvami so ruški šahisti ponovno 
dvignili kvalitetni nivo kluba in utrdili primat v svojem okolju. 

Florjančič Jože (1935) iz Otočca na Dolenjskem je že v srednji metalurški šoli v 
Ljubljani igral šah in se kmalu povzpel med najboljše šahiste svoje generacije. 
Bil je stalni član šolske ekipe, ki je osvojila republiško prvenstvo. Takrat je tudi za 
las zgrešil osvojitev prve kategorije, zmanjkalo mu je samo pol točke. V TDR je 
delal kot obratovodja v proizvodnji kalcijevega karbida. Toda kmalu ga je usoda 
ponesla na pot uspešnega politika. Sprva je deloval na lokalnem, mariborskem 
nivoju. Medtem je tudi diplomiral na Visoki ekonomsko komercialni šoli v 
Mariboru in se po nekaj letih povzpel v sam vrh slovenske politike. Postal je 
član vlade, odgovoren za finance, v letih 1980-82 pa je bil podpredsednik 
vlade Republike Slovenije. V obdobju 1982/83 je opravljal dolžnosti zveznega 
sekretarja za finance v Vladi SFRJ, ki ji je predsedovala Milka Planinc. Od leta 
1983 do upokojitve je bil direktor Hidromontaže v Mariboru. Ruški šahisti so 
ga radi videli v svojih vrstah. V svoji izjavi ob obletnici sindikalne šahovske 
sekcije Hidromontaže je v letu 1986 povedal: » Sam pojmujem šahiranje med 
sodelavci, ne glede na funkcijo, kot igro enakih med enakimi!« Na ta način je 
deloval tudi v kratkem času svoje zaposlitve v Rušah in tako so ga sprejemali 
tudi ruški šahisti.

Gaber Jože (1939) je na Srednjo kemijsko šolo prišel iz Pomurja. S sabo je 
prinesel bogato šahovsko predznanje, ki ga je še izpopolnjeval in brusil v 
spopadih z vrstniki, predvsem s Šibilo, Tomažičem in Jesenikom. Nekajkrat 
je uspešno nastopil za prvo moštvo takratne šahovske generacije. Šolanje 
je hitro in uspešno zaključil in se kot kemijski tehnik vrnil v rodno Pomurje. 
Sedanja generacija ruških šahistov ga je tu in tam še srečevala na posameznih 
tekmovanjih, kjer je branil barve pomurskih šahistov. 

Jesenik Alojz (1936) je na Srednjo kemijsko šolo v Ruše prišel iz Velenja. Bil 
je sošolec Francija Šibile. Zanesljiva in učinkovita šahovska igra je tudi njega 
pripeljala v prvo ekipo takratne šahovske generacije v Rušah in požel je veliko 
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odmevnih uspehov. Ko je po zaključku šolanja pridobil naziv kemijskega 
tehnika, se je vrnil v rodno Velenje. Žal je nas je nekaj let potem dosegla vest, 
da je mnogo premlad umrl za posledicami prometne nesreče. Spomin nanj pa 
med ruškimi šahisti še ni zbledel. 

Jurančič Vlado (1927) je bil v TDR kot sekretar podjetja odgovoren za splošne 
in kadrovske posle. Imel je bogate politične izkušnje, saj je bil že med vojno 
aktivist Osvobodilne fronte in član SKOJ-a. Po osvoboditvi je bil član Centralnega 
komiteja ljudske mladine Slovenije. Ker mu je bil šport zelo pri srcu, je bil nekaj 
časa tudi sekretar Fizkulturne zveze Slovenije. Bil je odličen šahist in je velikokrat 
okrepil ruško šahovsko ekipo na različnih tekmovanjih. Zaradi spora s takratnim 
vodstvom je tovarno zapustil in končal študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po 
končanem študiju se je zaposlil v Marlesu v Limbušu, ki ga je kot direktor vodil v 
letih od 1965 do1977. Ko se je upokojil, se je vrnil na Dolenjsko. 

Kos Karlo. V TDR se je zaposlil kot diplomirani ekonomist. Bil je specialist za 
ekonomske analize in za sestavljanje investicijskih elaboratov. Zaupano mu je 
bilo področje informatike s centrom za avtomatsko obdelavo podatkov. Bil je 
strokovno visoko usposobljen, natančen in dosleden človek. Kot takšnega smo 
poznali tudi pri šahu: igral je zelo dobro, preudarno in natančno. Žal je med 
šahiste zahajal veliko premalo. Bolj se je posvečal svoji stroki. Nadaljeval je svoj 
izobraževalni proces. Pridobil si je naslov magistra ekonomskih znanosti in se 
zaposlil kot profesor na VEKŠ v Mariboru.

Marot Vili (1925) je po poklicu trgovec. Med delom je šolanje nadaljeval in 
si pridobil poklic ekonomskega tehnika. Pred svojo upokojitvijo je bil dolga 
leta vodja obrata družbene prehrane v TDR. Pod njegov nadzor so spadali: 
tovarniška kuhinja, jedilnice in počitniške kapacitete, predvsem počitniški dom 
v Novem Vinodolskem v hrvaškem primorju. Vsekakor zelo izpostavljena in 
nehvaležna naloga, ki jo je opravljal dolga leta. Vedno se je našel kdo, ki mu kaj 
ni bilo povšeči. Po naporni službi se je vsaj enkrat tedensko, ob petkih, sprostil 
za šahovsko ploščo v Klubu delavcev. Njegovo zdravje pa je danes slabše in že 
nekaj let med šahiste ne zahaja več, čeprav ga to sicer še vedno mika, kot mi je 
zaupal.

Založnik Stanko (1940-1994), je zrasel iz tiste generacije mladih ruških 
šahistov, ki so se šolali na domači industrijski šoli v Rušah. Mladi njegove 
generacije niso kaj dosti razmišljali o svojih življenjskih perspektivah in 
priložnostih. Mnogim je bil življenjski cilj končati poklicno šolo in se nato 
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zaposliti v TDR. Podobno je razmišljal tudi Stanko. Po pridobitvi kvalifikacije 
je tudi on začel razmišljati, da je sposoben še kaj več od tega, kar se je naučil 
v triletni šoli. Napredoval je v svoji stroki in postopoma poleg naprav za 
proizvodnjo in načina njihovega vzdrževanja spoznaval tudi tehnologijo 
in same proizvodne procese. Kot v nekaterih drugih podobnih primerih se 
je ta razvoj končal na delovodskem mestu v proizvodnji: Stanko postane 
najprej delovodja, nato pa še poslovodja, to je glavni mojster v proizvodnji 
ferosilicija. Vzporedno je končal tudi višjo šolo za organizacijo dela in 
postal inženir organizacije dela. Svojo razvojno pot je končal v strokovnih 
službah TDR, žal mnogo prekmalu, star komaj 54 let. Kot šahist je bil odličen 
kombinatorec in zelo napadalen igralec. Najbolje od vseh je takrat poznal 
kraljevi gambit, ki sam po sebi spada med razgibane in dvorezne otvoritve. 
Stanko pa ga je poznal do podrobnosti in z njim marsikdaj presenetil, še 
posebej nasprotnike, ki ga niso dovolj poznali. Zelo rad je študiral problemski 
šah in nemalokrat se je zgodilo, da je kolegom kazal zanimive pozicije in 
najboljša možna nadaljevanja. V svet šahovske igre je uvedel tudi svojo 
edinko Heleno.

S temi okrepitvami so ruški šahisti ponovno 
dvignili množičnost in kvalitetni nivo kluba 
in utrdili primat v svojem šahovskem okolju. 
Kmalu zatem pa so dosegli nov velik in 
odmeven uspeh. Leta 1964, od 18. do 20. 
septembra, je bil namreč na Bledu organiziran 
mednarodni šahovski festival. Pravico do 
udeležbe so si v kvalifikacijski borbi znotraj 
kluba pridobili: Franc Šibila, Vinko Tomažič, 
Ivan Frangež in Jože Gaber. Rušani so na 
Bledu poskrbeli za veliko presenečenje: med 
osemnajstimi udeleženci so dosegli izvrstno 
sedmo mesto!

Seveda je ta rezultat odmeval in ruškim 
šahistom je popularnost še narasla. In 
zgodilo se je, da so jih še istega meseca, 27. 
septembra 1964, na šahovski dvoboj na štirih 
ploščah izzvali šahisti iz Sevnice. Toda to ni bil običajen šahovski dvoboj, ko se 
nasprotnika pomerita iz oči v oči. Ta edinstveni in zanimivi dvoboj se je odigral 
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na daljavo, preko radijskih zvez. Tudi te zveze so vzpostavili Rušani, in sicer 
radioamaterski krožek, ki je deloval pod vodstvom Cirila Derganca. In rezultat? 
Tudi ta je potrdil sloves takratnih ruških šahistov, ki so v postavi Šibila, Tomažič, 
Gaber in Založnik oddali samo en remi in premočno premagali Sevničane z 
rezultatom 3,5 proti 0,5. Na ponovnem občnem zboru društva, v novembru 
1964, je Srečko Sonnenwald predal posle predsednika kluba mlajšemu kolegu, 
inženirju Mladenu Črnku. V ožje vodstvo kluba je bil prvič izvoljen tudi Vinko 
Tomažič, ki je prevzel odgovornost za finančno plat. Tajnik je ostal Ivan Frangež, 
Franci Šibila pa tehnični vodja kluba.

Konkurenca med ekipami podjetij barvne metalurgije

Konec leta 1964 so se ruški šahisti prvič pomerili z dvema tradicionalno 
močnima in izkušenima ekipama: iz Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem 
in iz Impola v Slovenski Bistrici. Tako kot TDR sta tudi ti dve veliki in pomembni 
tovarni spadali v skupino barvne metalurgije Slovenije, zelo pomembnihza 
naše mlado gospodarstvo: domače gospodarstvo je preskrbovala s kvalitetnimi 
primarnimi surovinami in izdelki, presežke pa izvažala in državi ustvarjala 
prepotrebna devizna sredstva za uvoz manjkajočih surovin in opreme. Tu in 
tam so se pojavljala tudi namigovanja o potrebi po združitvi teh podjetij v eno. 
Do tega sicer ni prišlo, okrepilo pa se je vsestransko sodelovanje med vodstvi in 
sindikalnimi organizacijami vseh treh podjetij. Že na prvem troboju so Rušani 
pokazali, da ne mislijo igrati podrejene vloge. Z obema nasprotnikoma so uspeli 
igrati neodločeno, kar je bilo za oba uveljavljena nasprotnika seveda grenko 
presenečenje. 

Srečanja šahovskih ekip treh pomembnih podjetij barvne metalurgije so 
postala tradicionalna. Odigravala so se v počastitev dneva samoupravljanja, in 
sicer izmenično. V Rušah so 18. septembra 1966 premočno zmagali Kidričani z 
19 točkami pred Rušani, ki so zbrali 13 točk, in Bistričani, ki so zbrali le 7 točk. Na 
naslednjem srečanju v Kidričevem so Rušani poskrbeli za veliko presenečenje 
in zmagali z 9 točkami pred Kidričani, ki so zbrali 8 točk, ekipa Impola pa je bila 
ponovno zadnja s 7 točkami. Rušani pa so zmagali tudi na tretjem turnirju v tem 
ciklusu: v Slovenski Bistrici so januarja 1967 zbrali 6 točk in zmagali pred TGA in 
Impolom, ki sta zbrala vsak po 4,5 točke. Glede na predhodne rezultate to sedaj 
ni bilo nikakršno presenečenje več.
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Istega leta so Rušani svoj januarski uspeh še dvakrat potrdili. Oktobra so v 
Kidričevem ponovno zmagali na tradicionalnem troboju. Kidričane so na osmih 
deskah premagali s 5,5 proti 2,5, Bistričane pa s 6 proti 2. Svojo veliko zmago so 
ruški šahisti potrdili še v decembru istega leta, ko so na prijateljskem dvokrožnem 
srečanju na osmih deskah v Kidričevem premagali ekipo TGA z rezultatom 8,5 
proti 7,5. Kolegi iz TGA pa so se Rušanom oddolžili kakšen mesec kasneje, ko so v 
počastitev ruškega krajevnega praznika 7.1.1968 v prijateljskem hitropoteznem 
srečanju po sistemu »vsak z vsakim« premagali ruške šahiste z rezultatom 76: 52. 
Rezultat pove, da so Rušani imeli do Kidričanov vendarle »prekratko klop«. Ruški 
spisek dobrih šahistov namreč ni bil tako dolg kot oni iz ekipe TGA. Šele nekaj 
let pozneje, 27. oktobra 1968, ob 5o. obletnici TDR, sta se obe ekipi Rušanom 
oddolžili: na troboju v Rušah je tokrat zmagal Impol pred TGA, naši pa so se morali 
zadovoljiti z zadnjim mestom. 

Frangež in Šibila presenetita velemojstra Parmo

Tudi druga, povojna generacija ruških šahistov se je želela pomeriti z močnimi 
in znanimi velemojstri, toda pomeriti se s svetovnim prvakom kot njihovi 
predvojni tovariši niso imeli možnosti.

Ruški šahisti so z veseljem zgrabili priložnost, da se pomerijo z velemojstrom Brunom 
Parmo, ki je 17. januarja 1965 odigral simultanko v Kidričevem na 42 deskah.

Slovenski šahovski velemojster Bruno Parma je pred tem, leta 1961, postal 
svetovni mladinski prvak in dobil naslov mednarodnega mojstra. Dve leti kasneje, 
leta 1963, je po turnirju v Beverwijku na Nizozemskem postal še velemojster. 
Bil je stalni član takratne jugoslovanske reprezentance. Sodeloval je na osmih 
šahovskih olimpijadah, na šestih je skupaj z ekipo dosegel srebrno medaljo, na 
dveh pa bronasto. Znan je bil kot mojster obrambe in igre v končnicah, zato ga 
je bilo zelo težko premagati. 

Velemojster Parma je tudi na simultanki v Kidričevem povsem upravičil svoj 
veliki sloves: v 36 partijah je zmagal, deset jih je odigral neodločeno, izgubil pa 
je le eno partijo in to z Rušanom Ivanom Frangežem. Drugi Rušan, Franci Šibila, 
je velemojstru odščipnil remi. Resnici na ljubo povejmo še, da so se ruški šahisti 
z velemojstrom Parmo srečali še enkrat, na simultanki v Mariboru leta 1967. 
Tokrat je velemojster prepričljivo poravnal svoje stare račune z Rušani. 
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Tudi sicer je bilo leto 1965 za ruške šahiste uspešno. Na kvalifikacijskem 
turnirju mariborskega okrožja za nastop na finalnem republiškem sindikalnem 
prvenstvu se je ekipa v sestavi Šibila, Sonnenwald, Frangež, Tomažič, Založnik 
in Zajfrid uspela uvrstiti na finalni turnir v Portorožu, kjer je z zanesljivo igro 
dosegla deseto mesto v Sloveniji.

Namesto nedelje postane igralni dan petek

Ruški šahisti pa so se največkrat in najrajši pomerjali med sabo. 

Na željo velike večine šahistov so v začetku leta 1967 uvedli redne tedenske 
turnirje članov šahovske sekcije. Prvi takšen turnir, je po posebnem sistemu 
točkovanja dobil takrat nesporno najboljši šahist Franc Šibila s 157 točkami 
pred Vinkom Tomažičem s 135 točkami in Ivanom Frangežem s 120 točkami. 

Ob uvedbi te novosti v načinu tekmovanja so šahisti spremenili tudi redni igralni 
dan: dotedanjo nedeljo je takrat zamenjal petek. To pravilo za člane društva 
velja še danes.

Simultanka z velemojstrom Brunom Parmo (prvi z desne) je  privabila mnogo šahistov, igralcev in 
gledalcev.  Z leve igrajo: Frangež, Črnko, Tomažič, Založnik in Andrejašič.
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V maju 1967 Šibila, Tomažič, Frangež in Založnik sodelovali na 10. Mednarodnem 
šahovskem festivalu v Puli. V svoji skupini so dosegli drugo mesto, kar je brez 
dvoma bil lep in odmeven uspeh.

Čeprav Ruše v tistem obdobju še niso bile mesto kot danes, so ruški šahisti 
že takrat nastopali na turnirju reprezentanc slovenskih mest. Na takšnem 
hitropoteznem turnirju v Ljutomeru 31. marca 1968 so v skupini B med 13 
ekipami zasedli solidno šesto mesto. Leto kasneje so svoj uspeh ponovili na 
enakem turnirju v Ptuju, ko so osvojili sedmo mesto. Naši šahisti so si torej 
pridobili status meščana že precej pred drugimi Rušani – po zaslugi svojega 
šahovskega znanja in uspehov.

V tem obdobju je moštvo ruških šahistov doseglo enega svojih največjih 
uspehov: v maju 1968 so sodelovali na občinskem sindikalnem prvenstvu 
Maribora, zasedli drugo mesto in dobili srebrno odličje. 

Vrednosti tega dosežka se zavemo šele, ko se ozremo po nasprotnih ekipah. 
Sodelovali so sami res spoštovanja vredni nasprotniki z uveljavljenimi igralci. 
Toda Rušani se niso prestrašili. Nastopili so zelo samozavestno in odločno 
premagali skoraj vse nasprotnike: Metalno s 4:2, Tovarno avtomobilov Maribor s 
3,5:2,5, z enakima rezultatoma, torej s 3,5:2,5, pa so premagali tudi Hidromontažo 
in Elektrokovino. Samo z Mariborskim tiskom so igrali neodločeno 3:3 in to jih je 
stalo prvega mesta v mariborski sindikalni ligi. 

Na tem tekmovanju so nastopili: Šibila, Sonnenwald, Tomažič, Frangež, Založnik, 
Črnko in Knez. Dodajmo še, da so Rušani svoj uspeh v občinski sindikalni ligi nekaj let 
kasneje (leta 1972) ponovili, znova so dosegli drugo mesto. 

Dolgoletni tajnik postane predsednik društva

V letu 1972 so šahisti na občnem zboru ponovno volili svoje vodstvo. Dolžnosti 
predsednika so zaupali Ivanu Frangežu. Tajniške posle je prevzel Vinko Tomažič, 
tehnične posle pa Franc Šibila. Dolžnosti gospodarja so bile zaupane Jožetu 
Pipanu, delegat šahovske sekcije v matičnem društvu Svoboda pa je postal 
Franci Zajfrid.

Po tem občnem zboru so šahisti oživili šahovski krožek na ruški osnovni šoli. 
Opazili so namreč, da so iz različnih razlogov odšli nekateri odlični mladi šahisti 
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iz Srednje kemijske šole, ki je bila precej časa njihovo najmočnejše kadrovsko 
zaledje. Izpad so šahisti želeli nadoknaditi z ustanovitvijo šahovskega krožka na 
osnovni šoli. 

Tudi sicer je novo vodstvo poskrbelo, da je bilo šahovsko življenje v tem obdobju 
nekako na vrhuncu, vsaj kar se tiče množičnosti prireditev in udeležbe na raznih 
tekmovanjih.

Šahisti so nadaljevali z organizacijo rednih tedenskih sekcijskih turnirjev. 
Nadaljevali so z organizacijo prijateljskih dvobojev in tradicionalnih šahovskih 
srečanj. Udeleževali so se republiških sindikalnih srečanj in pokalnih turnirjev v 
Umagu, Portorožu, Bohinju, na Bledu, na Pohorju itd. Sodelovali so na številnih 
proslavah v prijateljskih šahovskih društvih: Hidromontaža, Marles, Swaty in 
Zlatorog.

Igre znotraj sestavljene organizacije KEMA

V tistem obdobju je bilo v gospodarstvu moderno združevanje gospodarskih 
subjektov. Politika je v Sloveniji želela povezati vseh 41 podjetij kemijske 
dejavnosti v eno podjetje s sedežem v Ljubljani. Določili so že direktorja, dr. 
Leva Premruja, in določili ime nove velike kemijske firme: ZKI, Združena kemijska 
industrija. Ta povezava bi seveda prizadela suverenost do tedaj neodvisnih 
podjetij. Prizadela pa bi tudi lokalno okolje, katerega vpliv na ta podjetja bi se 
močno zmanjšal – v korist centrale. Zato so direktorji: Rafael Razpet iz TDR Ruše, 
Franc Hvalec iz Zlatoroga Maribor, Vlado Marčinko iz Swaty Maribor in Tone 
Vizovišek iz Pinusa Rače staknili glave in ob podpori mariborskega občinskega 
in političnega vodstva (sekretar komiteja Zveze komunistov v Mariboru je v 
tistem času bil Miran Potrč) ustanovili lastno, regionalno utemeljeno kemijsko 
podjetje. Imenovali so ga: SOZD KEMA, Maribor (kar je pomenilo S-estavljena 
O-rganizacija Z-druženega D-ela KE-mija MA-ribor). Da zadeva le ne bi izgledala 
preveč lokalno obarvana, so v podjetje pritegnili še dve gorenjski kemijski tovarni: 
Exoterm iz Kranja in Kemično tovarno iz Podnarta. Ta mariborska »sabotaža« 
je preprečila nastanek velikega skupnega kemijskega podjetja. Namesto ZKI je 
nastalo nekaj združb, kot KEMA v Mariboru, Krka - Lek v Ljubljani, povezali so 
se proizvajalci barv in lakov itd. Nobena od teh politično narekovanih združb 
pa se ni v resnici prav prijela. Tudi naša SOZD KEMA je razpadla ob prvi možni 
priložnosti.
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Začetki pa so bili zelo navdušujoči in obetavni. V okviru novega združenega 
podjetja KEMA so hitro stekle sindikalne povezave. Začele so se zamenjave 
počitniških kapacitet ter številna športna in šahovska srečanja. Večja 
kolektiva, TDR in Zlatorog, sta bila pri tem v veliki prednosti in sta o prvaku 
na številnih športnih srečanjih po navadi odločala z medsebojnimi dvoboji. 
In tako je bilo tudi v šahu, kjer sta oba omenjena kolektiva vedno imela zelo 
dobre ekipe.

Eno takšnih tekmovanj je bil tudi šahovski turnir v počastitev obletnice 
samoupravljanja v TDR 21.septembra 1977. Nastopilo je 19 sorazmerno 
močnih igralcev iz vseh članic SOZD KEMA in tudi nekateri zunanji šahisti. Za 
presenečenje je poskrbel Miran Kramer iz Pomožnih dejavnosti v TDR, ki je 
zbral 16 točk in se uvrstil pred Štefana Lešnika, najboljšega šahista iz Zlatoroga 
Maribor. Ruška favorita Tomažič in Andrejašič sta si z enakim številom točk (13,5) 
razdelila tretje do četrto mesto. 

Na omenjenem turnirju je za delovno 
skupnost SOZD KEMA nastopil 
Albert Žerdin, današnji predsednik 
Šahovskega društva Ruše: dvanajsto 
mesto si je s 7,5 osvojenimi točkami 
razdelil z Andrejem Pišekom iz 
Pomožnih dejavnosti TDR. 

Albert Žerdin (1944) je torej 
dolgoletni član našega šahovskega 
društva, od januarja 2001 je tudi 
njegov zelo uspešni in spoštovani 
predsednik. Po osnovnem poklicu je 
strojni tehnik. Ta poklic je z dodatnim 
izobraževanjem nadgradil, ko si je 
na Visoki ekonomsko komercialni 
šoli v Mariboru pridobil naziv 
diplomiranega ekonomista. Znan 
je bil kot specialist za sestavljanje 
ekonomskega dela investicijskih 
elaboratov. Ta znanja je pridobil 
v svojih službovanjih v Metalni, 

Žerdin Albert, današnji predsednik društva, je prvič 
sedel za šahovnico v Rušah, ko je septembra 1977 
branil barve sestavljene organizacije KEMA.
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Ljubljanski banki, sestavljeni organizaciji KEMA in v Sladkogorski Palomi, od 
koder je prešel v TDR. Konec svoje bogate poslovne kariere je zaključil kot 
dolgoletni direktor družbe Messer Slovenija. Zaradi uspešnega vodenja firme 
je znotraj poslovnega sistema Messer užival visoko stopnjo zaupanja. Kot 
direktor je zato lahko aktivno podpiral delovanje ruških društev, še posebej 
pa šahovskega. Na redne poslovne sestanke direktorjev Messerjevih družb, ki 
so locirane po številnih državah v Evropi in po svetu, je v družabni del uvedel 
tudi šahovska srečanja, na katerih so se diretorji sproščali po napornem 
delu.

Zanimiva pa je tudi Albertova šahovska pot. Rodil se je v idilični prekmurski 
vasici Žižki kot sedmi od dvanajstih otrok. Šahovska igra mu je bila položena 
tako rekoč v zibelko: njegov stric in najstarejša sestra sta se šaha naučila od 
ruskih vojakov, ko so ti med vojno zasedli vas. Postopoma so se šaha naučili 
vsi člani družine, z izjemo očeta, ki ga to ni zanimalo. Mati se ga je naučila po 
svojem petdesetem letu. Čeprav je imela za šah razumevanje, pa ji je prevelika 
gorečnost njenih šahistov včasih že presedala: namesto da bi pomagali pri 
delu ali se učili, so rajši igrali šah. Zgodilo se je, da jim je mati v jezi pobrala 
figure in jih vrgla v peč. Toda to Žerdinovih šahistov ni zmedlo - že naslednji 
dan so imeli nove figure in po potrebi tudi šahovnico. Naredili so si jih sami, 
bodisi iz koščkov lesa, ki so jih našli v očetovi mizarski delavnici bodisi iz 
fižola ali koruze v mamini shrambi, v poštev pa so prišli tudi mamini gumbi, 
zgneteno testo ali kaj podobnega. 

O težkem, vendar lepem in srečnem otroštvu Žerdinovih najbolje priča 
zanimivo literarno delo Naša hiža, ki ga je napisala in s fotografijami opremila 
Albertova sestra Cilka Dimec-Žerdin. Tudi Cilka je strastna šahistka. Še bolj 
pa je znana po tem, da ima veliko zbirko šahov iz vsega sveta. Sama ali pa 
v družbi z bratom Jožetom Žerdinom se redno udeležuje tudi Štefanovega 
turnirja, ki ga vsako leti prireja naše društvo ravno na pobudo predsednika 
Alberta Žerdina. 

»Ko smo otroci iz naše številne družine postopoma odhajali v svet, v šole ali 
pa s trebuhom za kruhom,« rad pove naš predsednik, »na šah nismo pozabili.« 
In nadaljuje: »Lahko rečem, da je šahovska igra ena od stvari, ki našo družino 
še bolj povezuje: na družinskih srečanjih, ki jih tradicionalno prirejamo že 
štirideset let, je šahovski turnir obvezni del tega prijetnega srečanja!«
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Igre ferolegurašev: »Vidi ti Slovence«

TDR je bila dolga leta po drugi vojni članica več poslovnih združenj na zveznem, 
jugoslovanskem nivoju: po programu umetnih gnojil je spadala v Agrohemijo, 
po programu ferozlitin v Fermik in po programu nekovin v Brus. Vsa ta združenja 
so imela svoje sedeže v Beogradu. 

Z vidika dejavnosti TDR je bilo najpomembnejše združenje Fermik s sedežem 
na Kolarčevi ulici v samem centru Beograda. Tu, v bližini Zvezne gospodarske 
zbornice in v neposredni bližini Združenja jugoslovanskih železarn ter 
najpomembnejših ministrstev so se pogosto sestajali direktorji članic združenja 
Fermik: Elektrobosne iz Jajca v Bosni, Dalmacije iz Dugega Rata in Tvornice 
elektroda i ferolegura iz Šibenika, obe torej iz Hrvaške, Jugohroma iz Jegunovcev 
pri Tetovu v Makedoniji, Sileksa iz Kratova, prav tako v Makedoniji in, nenazadnje 
»Dušika iz Ruša«, kot so nas popularno poimenovali naši takratni »južni bratje«. 
Kasneje sta se združenju Fermik priključila še oba proizvajalca feronikla s Kosova 
in iz Makedonije. Združenje je bilo močno izvozno usmerjeno. Deviz lačnemu 
jugoslovanskemu gospodarstvu je služilo dragocena devizna sredstva. Čeprav 
so bile posamezne članice po svojih proizvodnih programih in tudi po poslovni 
mentaliteti zelo različne, pa so znale zelo odločno in zelo enotno nastopiti proti 
proizvajalcem elektrike ali pa proti zvezni administraciji, kadar je ta določala 
njihove domače cene ali pa izvozno – uvozne režime. 

Že itak vpliven položaj je združenje Fermik še povečalo, ko so občasno nastopila 
velika konjunkturna obdobja in so cene ferozlitin zelo porasle. V teh obdobjih 

Ekipa naših najboljših šahistov, ki je kot moštvo Tovarne dušika Ruše na različnih tekmovanjih 
dosegla resnično odmevne rezultate. Z leve proti desni stojijo: Tomažič, Ivačič, Šibila, Kramer in Špes.
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sta se tem tovarnam dobesedno cedila med in mleko. In prav takšna visoka 
konjunktura je bila v letih 1974/75. Da bi od tega nekaj več lahko imeli tudi 
delavci, so se feroleguraši odločili organizirati medsebojne delavsko - športne 
igre ferolegurašev. Delavci naj bi tako dobili priložnost, da se bolje spoznajo 
in izmenjajo izkušnje – vse to pa naj bi povratno vplivalo na njihovo boljšo 
produktivnost.

Prve športne igre ferolegurašev Jugoslavije je koncem avgusta 1975 
organizirala Tvornica elektroda i ferolegura v Šibeniku v Dalmaciji. V njej so 
imeli zelo močan sindikat. Prizadevali so si, da se med kolektivi razvije duh 
dobrega sodelovanja. Zato jim je pripadla čast in obveznost, da organizirajo 
prve igre. 

Sindikalna šahovska ekipa TDR je na teh prvih igrah zasedla tretje mesto, kar 
je bilo za naše nasprotnike šahiste presenečenje. Z naše strani pa so bili dobri 
rezultati pričakovani. Imeli smo »silno« moštvo, na čelu katerega je bil prvak 
Slovenije, mojstrski kandidat Vladimir Ivačič, obratovodja obrata tehničnih 
plinov TDR v Črnučah. Ta odlični šahist je bil kar dvakrat članski šahovski 
prvak Slovenije. Našo drugo ploščo je zasedal prvo kategornik Franci Šibila, 
tretjo preudarni in zanesljivi Vinko Tomažič in četrto bojeviti Stanko Založnik. 
V rezervi pa so bili prekaljeni mački: Ivan Frangež, Miloš Andrejašič in Miran 
Kramer. 

Že leto kasneje, leta 1976, na igrah v Skopju, ki jih je organiziral sindikat 
Jugohroma iz Tetova, pa je bila naša šahovska ekipa celo druga. Tokrat to ni 
bilo več presenečenje. Pač pa je bilo presenečenje nekaj drugega: Rušani so 
v seštevku zbrali največ točk in osvojili prehodni pokal tekmovanja. Ekipa 
TDR je bila glede na druge maloštevilna. Tekmovalcev v nogometu in v 
rokometu sploh nismo pripeljali, saj smo ocenjevali, da v hudi konkurenci 
ne bi mogli osvojiti veliko točk. Stroški potovanja za tolikšne ekipe pa bi 
bili nesorazmerno visoki. Zato smo namesto nogometašev in rokometašev 
pripeljali v Skopje svoje odlične tekmovalce in tekmovalke v vseh drugih 
disciplinah: poleg šaha so bili Rušani nenadkriljivi še v streljanju, namiznem 
tenisu in kegljanju. Tekmovalni sistem je določal za osvojeno prvo mesto v 
vsaki disciplini 5 točk, za drugo mesto 4 točke, za tretje 3 točke, za četrto 
dve točki in za zadnje mesto 1 točko. Zahvaljujoč takšnemu sistemu, ki je 
vse športne panoge obravnaval enako, so športniki TDR dosegli zavidanja 
vreden uspeh.
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Že pred uradno razglasitvijo rezultatov smo slišali žolčne komentarje: »Ovi 
Slovenci su nas opet nadmudrili!« Toda ko nam je zvečer dva metra visoki in 
kot medved močni direktor združenja Bota Djaković izročal prehodni pokal, 
je polna dvorana vseeno močno zaploskala maloštevilni ekipi TDR, ki je skopski 
pokal osvojila po sistemu »veni - vidi - vici«. 

Toda naši »južni bratje«, pravi ljubitelji nogometa, ruške zmage nikoli niso priznali. 
Razmišljali so o tem, kako spremeniti pravila, da se »manever« TDR ne bi mogel 
več ponoviti. Zanje je bilo nezaslišano: nekdo, ki nima pojma o nogometu, osvoji 
pokal. Seveda so športniki TDR vedeli, da nam bodo nasprotniki nevoščljivi in 
da se nam bodo želeli oddolžiti. Zato so za naslednja srečanja pripravili zopet 
nove taktične zamisli. 

Že v tistih časih namreč ni šlo samo za športni in poslovni, ampak vedno bolj tudi 
za nacionalni prestiž. Na različnih področjih so se stopnjevala nasprotja med 
Srbi in Hrvati in med Srbi in Albanci s Kosova. To se je v največji možni ostrini 
pokazalo dobro desetletje kasneje, ko je v balkanskih vojnah Titova Jugoslavija 
v velikih krčih razpadla.

Razpadlo je tudi združenje Fermik. Tako kot TDR so tudi druge njej podobne 
tovarne nastopile križev pot tranzicije in privatizacije. Deloma so svojo 
proizvodnjo poleg Slovencev uspeli ohraniti Makedonci in Bosanci, Hrvati pa 
so obe svoji tovarni zaprli. Povsem propadla je nekoč najbolj slavna, moderna 

»Bojni posvet« pred odločilnimi spopadi na igrah ferolegurašev v Skopju leta 1976  (z leve proti 
desni): šahisti Šibila, Ivačič, in Tomažič se posvetujejo s takratnim direktorjem TDR Lojzetom 
Vrečkom (drugi z desne).
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in uspešna Dalmacija Dugi Rat. Njeno sosedo, TEF v Šibeniku, so Hrvatje 
dobesedno zravnali z zemljo. Od nekoč pomembne gospodarske panoge 
proizvodnje ferolegur je danes ostalo le bore malo.

Ruški šahisti so svojo tovarno, svoj kraj in svojo Slovenijo častno zastopali vse 
do konca tega tekmovanja. V Jajcu so bili leta 1977 tretji. Naslednje leto so bili v 
Dugem Ratu ponovno drugi. 

Zadnje igre ferolegurašev Jugoslavije so bile od 21. do 23. junija 1979 v Rušah. V 
šahovskem tekmovanju so premočno zmagali šahisti iz Šibenika, ki so osvojili 13 
točk. Rušani so osvojili drugo mesto z 9,5 točke. Makedonci so bili tretji z 8 točkami, 
Bosanci četrti s 7,5 točke in Dalmatinci iz Dugega Rata zadnji z 2 točkama. Glavno 
breme v ekipi TDR je bilo na plečih mojstra Ivačiča, ki je na prvi deski osvojil tri točke. 
Izgubil je le z igralcem TEF-a. Enako uspešen je bil Stanko Založnik, ki je na tretji 
deski osvojil prav tako tri točke. Šibila na drugi deski je dosegel točko in pol, Miloš 
Andrejašič in Vinko Tomažič pa sta osvojila vsak po točko. Domači šahisti so se torej 
znova dobro odrezali v zares hudi, danes bi lahko rekli v mednarodni konkurenci.

Na klubska vrata potrka nova generacija šahistov

Šahovska generacija iz maja 1977: svečane proslave štiridesete obletnice organiziranega šaha v 
Rušah so se poleg šahistov udeležili tudi: generalni direktor TDR inženir Rafko Razpet (tretji z leve v 
prvi vrsti), prof.dr. Leon Guzelj, predstavnik Šahovske zveze (peti z leve)  in Jože Florjančič (šesti z leve). 
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V obdobju, ko so potekale igre ferolegurašev, se ruški šahisti niso ponašali le z 
izvrstnimi šahisti posamezniki, ampak tudi z veliko množičnostjo. 

Ko je ruški šahovski klub v maju 1977 proslavljal svojo 40. obletnico ustanovitve, 
je štel kar 45 članov, od tega 23 registriranih igralcev pri Šahovski zvezi Slovenije 
in, kar je prav tako pomembno: imel je 12 pionirjev. Takratne uspehe gre torej 
pripisati tudi dobremu organizacijskemu delu klubskega vodstva in res zelo 
širokemu zaledju igralcev. 

V vrstah ruških šahistov so vse pomembnejšo vlogo igrali predvsem naslednji 
šahisti mlade generacije: Miloš in Branko Andrejašič, Miran Kramer, Boris Jug, 
Andrej Pišek, Jože Režonja, Srečko Štiberc, Rajko Gracej, Anastazij Muzlovič in 
Jože Zidarič.

Brata Andrejašič Miloš (1950) in Andrejašič Branko (1951) sta močno 
zaznamovala šahovsko življenje v Rušah. Za šah ju je navdušil njun oče Alojz. 
Tudi Miloš in Branko sta bila »otroka tovarne«: Miloš se je izučil za elektrikarja, 
Branko pa za ključavničarja. Oba sta si vsak v svojem poklicu pridobila tudi 
visoko kvalifikacijo. V procesu tranzicije, ko so bili v zaposleni v TDR na 
močnem prepihu, sta se Miloš in Branko odločila, da stvari vzameta v svoje 
roke. Oba imata razvito podjetniško žilico in ustanovila sta vsak svoje lastno 
podjetje. Nekoč odlična šahista pa se v zadnjih letih mnogo manj posvečata 
šahu. Neizbrisno nam ostaja v spominu, da je zlasti Miloš z zanesljivo in 
lepo igro zmagal na številnih močnih turnirjih v Rušah in tudi izven Ruš. V 

V vrste Šahovskega društva so pogosto prihajali novi, mlajši šahisti. Na posnetku je generacija, ki se 
je sestajala v lepo urejenih prostorih nekdanje ruške »kaplanije«.
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svojem najboljšem obdobju je bil 
Miloš več let zaporedoma prvak 
Ruš in je zato prejel prehodni pokal 
v trajno last. Branko v šahovski igri 
ni dosegal tako blestečih uspehov 
kot starejši brat. Je pa bil igralec 
navdiha, ki je v določenih trenutkih 
znal zelo presenetiti tudi mnoge 
visoko uvrščene igralce. Brata 
Andrejašič sicer še tu in tam, žal vse 
preredko, sedeta za šahovnico. Ruški 
šahisti bi želeli, da bi se to dogajalo 
pogosteje. 

Gracej Rajko (1949) se je po končani 
gimnaziji zaposlil v TDR in dalj 
časa delal kot obratni knjigovodja 
v mehanični delavnici. Ob delu je 
nadaljeval študij prava, končal prvo 
stopnjo in si pridobil izobrazbo 
pravnika. Nekaj časa je deloval v pravni 
službi TDR, nato pa se je zaposlil na 

Občini Ruše. Ima široko šahovsko znanje in veliko igralske prakse. Za šahovnico 
je nevaren in nepredvidljiv nasprotnik. Odlikuje ga nesebičnost, s katero svoje 
znanje in izkušnje prenaša na mlade šahiste.

Jug Boris (1950) se je izučil za trgovca. Ta poklic mu je pisan na kožo in z veseljem 
ga je opravljal dolgo vrsto let. Pridobljeno praktično znanje in predvsem 
poslovne izkušnje so bile tako bogate, da se je odločil za pot samostojnega 
podjetnika. V tej svoji življenjski vlogi je očitno tudi zelo uspešen, tako kot je 
bil uspešen tudi kot šahist, dokler je pač aktivno in organizirano nastopal. Žal je 
mnogo prekmalu odnehal igrati.

Kapus Igor (1927) je sicer rojen Gorenjec, ki ga je v šestdesetih letih 
življenjska pot ponesla v TDR. Najprej se je izučil za elektrikarja. Pridobljeno 
znanje je z veliko prizadevnostjo strokovno nadgradil in končal študij 
elektrotehnike. Kot diplomirani inženir elektrotehnike se je zaposlil v TDR. 
Pri slehernem delu je neverjetno natančen, prizadeven in inovativen. Zato 

Rajku Graceju je njegova znamenita »Marksova 
brada« z leti sicer posivela, zanimanje za šah pa ni 
zato nič manjše. 
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ni bil slučaj, da ga je vodstvo tovarne uvrščalo med tiste strokovnjake, ki so 
skrbeli za razvoj tovarne: bil je zaposlen v službi tako imenovane »kapitalne 
izgradnje«, danes bi najbrž rekli v »investicijskem« oddelku. Tu je med drugim 
prevzel in do realizacije uspešno pripeljal projekt izgradnje nove kisikarne 
v Rušah, ki je bila nabavljena v takratni Vzhodni Nemčiji (DDR). Ta projekt 
ga je dokončno povezal z razvojem tehničnih plinov; s tem programom se 
je uspešno ukvarjal vse do svoje upokojitve. Celo po upokojitvi so ga novi 
lastniki plinskega obrata radi angažirali za posamezne naloge. V svojem 
prostem času je imel kar nekaj hobijev. Sprva je igral celo v tovarniški godbi 
na pihala, in sicer klarinet. Njegova strast je tudi športni ribolov; specializiral 
se je za »muharjenje«. Iz šumečih valov Lobnice je ujel kar nekaj postrvi. Tudi 
tu je bil dosleden: če riba ni imela prave mere, jo je zmeraj vrnil v potok. 
Strastno rad je igral šah. Tudi ta hobi je jemal skrajno resno. Včasih je bil 
v igri sam žrtev svojega preudarnega načina igranja. V pozicijo se je tako 
zatopil, da je preprosto pozabljal na čas. Zato velikokrat v šahovski igri ni 
dosegel takšnih uspehov, kot bi ustrezali njegovemu poznavanju šahovske 
igre.

Miran Kramer (1953) je v naš šahovski klub zašel že zelo zgodaj, leta 1966. 
Igra na 64 poljih ga je zelo privlačila. V klub ga je povabil mentor Stanko 
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Založnik, ki je osnovnošolcem predstavil šahovsko igro in šahovsko društvo. 
Stankovo pozornost je Miran vzbudil s tem, da ga je v prvi, testni partiji z 
malo sreče premagal. To je bila takrat prava senzacija. Seveda mu Stanko ni 
ostal dolžan in kar dolgo časa Miran z njim ni okusil nove zmage. Je pa zato 
pod Stankovim vodstvom zelo napredoval: z ekipo osnovne šole Ruše je 
postal občinski prvak Maribora in dosegel visoko uvrstitev na medobčinskem 
tekmovanju. Po zaposlitvi v TDR je igral za sindikalno ekipo na mladinski 
deski. V letu 1971 se je po šahovski moči približal takratni veliki četverici: 
Šibila, Tomažič, Založnik in Frangež. Tri leta kasneje, leta 1974, pa je že postal 
nepogrešljivi član prve klubske šahovske ekipe in se v njej obdržal do leta 
1987.

V letih 1974 in 1975 je prevzel šahovsko mentorstvo na osnovni šoli Ruše. 
Iz takratne generacije osnovnošolcev so izšli kasnejši odlični šahisti: Drago 
Pečnik, Vlado Gričnik, Davorin Pivec, Gorazd Črnko, Silvo Rep, Joško Rozman 
in Jože Koščak. Miran se živo spominja dvobojev, ki jih je klub organiziral 

med starimi (Sonnenwald, Frangež, 
Tomažič, Šibila, Založnik, Črnko, 
Zajfrid, Režonja) na eni strani in med 
šahisti takratne mlade generacije 
(brata Andrejašič, Gracej Rajko, 
Jug Boris, Srečko Štiberc, Anastazij 
Muzlovič, Martin Špes in seveda 
Miran Kramer). Kot svoj največji 
uspeh na tekmovalnem področju 
pa Miran šteje svoje osmo mesto na 
republiškem sindikalnem prvenstvu 
posameznikov v Rogaški Slatini. 
Sodeloval je tudi Miloš Andrejašič, 
ki je zasedel peto mesto. V dvoboju 
sta se Rušana sporazumela za remi, 
brez igre. To pa ju je stalo vidnejše 
uvrstitve. Tekmovalna komisija jima 
je dogovorjeni remi odvzela. Če se to 
ne bi zgodilo, bi bil Miloš tretji, Miran 
pa peti! Dodajmo samo še to, da je 
Miran Kramer z aktivnim igranjem 

Muzlovič Anastazij, poslovodja v proizvodnji 
karbida v Tovarni dušika Ruše, se je razvil v enega 
najboljših šahistov nove generacije.
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šaha prenehal na vrhuncu svoje moči, v letu 1987. Takrat je prenehal kaditi 
in pravi, da je bila abstinenčna kriza velika in usodna za njegovo dotedanjo 
veliko ljubezen do šaha.

Muzlovič Anastazij (1954) se je Šahovskih veščin naučil še v osnovni šoli, kjer je 
spadal med najboljše šahiste. Doma je pred odhodom v vojsko velikokrat igral s 
starejšim bratom. Ta ga je seveda velikokrat tudi premagal. Toda ko se je Staza 
vrnil iz vojske, sta z bratom zaigrala samo še enkrat in nikoli več. Brat namreč 
ni hotel. Ker ga je Staza dobesedno pohodil, kot temu rečemo v šahovskem 
žargonu. V JLA je namreč mnogo igral z zelo dobrim šahistom, ki je služil vojsko 
v isti enoti. Bil je priden učenec, in ko je slekel uniformo, je domače presenetil z 
odličnim poznavanjem šaha in veščin šahovske igre. Z Rušani se je srečeval na 
dvobojih s šahisti Marlesa, za katere je nastopal. Kot pravi, ne bo nikdar pozabil, 
kako je mogoče izgubiti dobljeno partijo oziroma dobiti popolnoma izgubljeno 
partijo. Nekoč je igral s Srečkom Sonnenwaldom, odličnim šahistom, enim od 
ustanoviteljev ruškega šahovskega kroga. »Stari Sonnenwald me kot šahista še 
ni poznal in me je očitno podcenjeval. Zato sem prišel na šahovnici v izrazito 
boljši položaj in samo čakal sem, kdaj se mi bo predal!« pove Staza in nadaljuje: 
»Namesto da bi se predal, pa Sonnenwald vztrajno ponavlja: - Fant, slabo se ti 
piše, še malo pa boš izgubil! - Gledal sem pozicijo, še dvakrat ali trikrat pregledam 
vse kombinacije in nekoliko sramežljivo pripomnim: Tega pa res ne morem 
izgubiti. Stari lisjak pa se nasmehne, počasi globoko potegne še en dim iz svoje 
zelene niške morave, pokaže na uro in reče: - Izgubil si dragi fant, poglej, ura ti 
je padla. - Pri vsej svoji vnemi, da ga premagam, sem pozabil na uro in dobljeno 
partijo dejansko izgubil. Postal pa sem bogatejši za dragoceno izkušnjo, da je 
pri šahu pomemben tudi igralni čas, ki ga imaš na razpolago.« Takoj ko se je 
Anastaziju ponudila priložnost, da se zaposli v TDR, je to tudi izkoristil. Zaposlil 
se je v proizvodnji kalcijevega karbida. Temu obratu je ostal zvest vse do 
danes. Pridobil si je naziv metalurškega tehnika in v proizvodni proces vnesel 
marsikatero koristno izboljšavo. Svoje v JLA pridobljeno šahovsko znanje je še 
nadgrajeval in se povzpel v sam vrh najboljših ruških šahistov. Opravil je tudi 
izpit za šahovskega sodnika, več let pa bil tudi mentor šahovskemu naraščaju 
na osnovni šoli Ruše. Danes je nepogrešljiv igralec prve ekipe Šahovskega 
društva Ruše.

Štiberc Srečko (1946) izhaja iz krogov tistega dela ruške mladine, ki je svojo 
perspektivo videla v zaposlitvi v TDR. Končal je poklicno (vajeniško) šolo v Rušah. 
Pri delu je postopoma napredoval in zasedel delovodsko mesto v proizvodnji 
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korunda. Nadaljeval pa je tudi svoj izobraževalni proces in si pridobil poklic 
metalurškega tehnika. Za igranje šaha je navdušil tudi svojega sina Željka (1969) 
in oba sta za šahovnico kar nekaj časa mešala štrene marsikateremu šahistu. Tudi 
za Srečka pa žal velja, da je prekmalu opustil aktivno igranje. Njegovi šahovski 
kolegi upajo, da se bo reaktiviral sedaj, ko je dosegel zasluženo upokojitev. Če 
ne drugače, vsaj pri sekciji ruških šahistov upokojencev.

Pišek Andrej (1951). Njegov oče Drago je v TDR prevzel upravljanje skladišča 
ferokromov, to je enega najbolj iskanih in dragih produktov, ki jih je proizvajala 
TDR. Izven tovarne pa je v strelskem društvu dolga leta vzgajal mlade in obetavne 
strelce in z njimi dosegal velike uspehe, tudi v državnem merilu. Vedno je vedel, 
kaj hoče, bil je natančen in dosleden. Te svoje vrline je prenesel tudi na sina 
Andreja. Kot mnogi drugi ruški mladci je tudi Andrej najprej končal poklicno 
šolo in se zaposlil v TDR. Kasneje je izobraževanje nadaljeval in si pridobil 
poklic prometnega tehnika. Prevzel je mesto delovodje, najprej v proizvodnji 
ferosilicija, nato v železniškem transportu. Danes svojo poklicno pot nadaljuje 
kot samostojni podjetnik. Kot šahist je bil in še vedno nadpovprečen, vsaj za 
naše lokalne razmere. Presenetil je že na mnogih turnirjih in marsikaterega 
nasprotnika. Je pa igralec navdiha: kadar mu gre, je skoraj nepremagljiv, kadar 
pa nima svojega dne, je lahek plen tudi slabšim šahistom. Morda gre ta nihanja 
v formi pripisati dejstvu, da za šahovnico sede preveč poredko.

Zajfrid, Šibila, Pišek in Režonja v spopadu s hrvaškim velemojstrom Mišom Cebalom.
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Režonja Jože (1943) je v Ruše prišel iz prekmurske ravnice. Rojen v vasici 
Lipa se je s šahom srečal že kot otrok. Nekdo iz njegove vasi je iz vojnega 
ujetništva prinesel škatlo s šahovskimi figurami. Kar naenkrat je igra s 
črno-belimi figurami pritegnila tudi brate Režonja. Posebno dovzeten za 
to čarobno igro je bil najstarejši Štefan, ki je v kasnejšem razvoju dosegel 
celo naslov mojstrskega kandidata. Pa tudi Jože ni bil od muh. Že v šestem 
razredu osnovne šole je postal šolski prvak v šahu. Tudi v srednji ekonomski 
šoli v Murski Soboti je bil med najboljšimi igralci šaha, podobno kot v 
Ljubljani, kjer je nadaljeval študij ekonomije. Po študiju se je zaposlil najprej 
v Pomurki, nato pa so ga premestili v njihov obrat v Mariboru. Takratna 
finančna direktorica TDR, Majda Čuček, ga je pripeljala v Ruše in ga določila 
za svojega naslednika. In Jože je bil tako dolga leta finančni direktor TDR, 
krajše obdobje pred upokojitvijo pa tudi njen generalni direktor. Med 
šahiste je Jožeta prvi povabil Stanko Založnik, ki je na svoji koži ugotovil, 
da ga za šahovnico ni lahko ugnati v kozji rog. Odlikujeta ga velika rutina in 
hladnokrvnost pri igri. Redno je nastopal in še danes nastopa za tekmovalno 
ekipo ruškega šahovskega društva in tudi za ekipo šahistov upokojencev. 
Seveda pa je treba povedati tudi to, da je bil med drugim tudi dolgoletni 
predsednik šahovskega kluba, in sicer koncem sedemdesetih in v začetku 
osemdesetih let.

Zidarič Jože (1948) je prvorojenec enega največjih preostalih kmetov v 
industrijsko razvijajočih se Rušah. Zato se je tudi izobraževal v tej smeri: 
preko srednje kmetijske šole je študij nadaljeval na višji stopnji in postal 
inženir hortikulture. Njegova prava specialnost pa je sadjarstvo. Jože ni ostal 
na domačiji, prepustil jo je svojemu mlajšemu bratu Zoranu, sam pa je odšel 
s trebuhom za kruhom v Ljubljano. Ruški šahisti so z njim izgubili kot britev 
ostrega in napadalnega šahista, ki je marsikateremu nasprotniku zagrenil 
življenje za šahovnico. Tu in tam, kadar je na obisku pri domačih, se Jože še 
vrača in zaigra kakšno partijo ali kakšen turnir. Vsi, ki ga poznamo od prej, 
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da svoje bogato šahovsko znanje in 
izkušnje še vedno nadgrajuje in da je še boljši, kot smo ga nekoč poznali. 
Nedavno tega je na enem od petkovih turnirjev razen enega premagal prav 
vse nasprotnike in gladko zmagal.
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15.000 šahovskih partij na leto

V osemdesetih letih so bili šahisti izjemno aktivni. Iz posameznih letnih poročil 
razberemo, da so odigrali tudi po več tisoč partij na leto. 

Iz poročila za leto 1975 povzemamo, da so med letom odigrali 44 hitropoteznih 
turnirjev, bodisi rednih, petkovih ali pa v počastitev posameznih praznikov. 

V tem letu je že četrto leto zapored največ šahovskih točk na rednih turnirjih 
zbral Vinko Tomažič, tesno za petami mu je bil Stanko Založnik. Uspeh 
starejših šahistov v tem letu je potrdil še Ivan Frangež na tretjem mestu. 
Naslednja mesta so zasedli mlajši šahisti: Miloš Andrejašič, Miran Kramer in 
Jože Režonja.

Toda mladi šahisti so tudi v tem letu na nekaterih turnirjih dali jasno vedeti, 
da njihov čas že prihaja. Na nagradnem turnirju v počastitev 29. novembra, 
takratnega dneva republike, so med dvajseterico nastopajočih šahistov 
prve nagrade pobrali predstavniki prihajajoče generacije: prvo mesto s 15 
točkami je osvojil Miran Kramer, sledil mu je Miloš Andrejašič s 14,5 točke. 
Čast starejših šahistov pa sta zopet reševala Vinko Tomažič in Ivan Frangež, ki 
sta osvojila enako število točk kot Miloš, tako da sta si z njim delila drugo do 
četrto mesto. 

V tem obdobju so šahisti veliko pozornost posvečali mladim ljubiteljem šaha. 
V dogovoru z ravnateljstvom osnovne šole Ruše in z odobravanjem matičnega 
društva DPD Svoboda, se je pod mentorstvom Mirana Kramerja in Stanka 
Založnika oblikovala skupina naših najmlajših šahistov, pionirjev in mladincev. 
Svojo prvo zmago so naši nadebudneži dosegli na dvoboju z osnovno šolo 
Limbuš, in sicer na njihovem terenu. Prva pionirska ekipa iz osnovne šole Ruše je 
zmagala z rezultatom 3 proti 2, druga ekipa naših mladincev pa je prvo limbuško 
ekipo premagala kar s 4 proti 1. Ta prvi »mednarodni« uspeh je nadebudnežem 
dal krila in sprejeli so celo dvoboj z ekipo šahistov Srednje kemijske šole Ruše. 
Rezultat tega srečanja: 4 dobljene in 12 izgubljenih partij pa kaže, da je bil 
zalogaj za pionirje iz osnovne šole Ruše le nekoliko prevelik. Ne glede na to 
pa se je zanimanje za šah med mladimi tudi na ta način še povečalo in opaziti 
je bilo, da prihaja zopet nova generacija mladih in talentiranih šahistov. Da je 
temu res tako, je pokazal že naslednji, zopet »mednarodni« dvoboj z osnovno 
šolo Selnica ob Dravi, v katerem so najmlajši ruški šahisti zmagali z rezultatom 
7,5 proti 2,5.
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Poseben turnir, ki se ga je v čast dneva republike udeležilo 16 najmlajših šahistov, 
je pokazal, kdo so tisti posamezniki, ki bodo z leti mešali štrene v Šahovskem 
društvu Ruše. Po izenačenem in do konca napetem turnirju je prvo mesto 
osvojil Davorin Pivec, sledil mu je Damjan Mumel, za njim pa so se razvrstili še: 
Silvo Rep, Vlado Gričnik in Mirko Bukovnik. 

Simultanke z velemojstri šaha

Kot smo že povedali, so se tudi ruški šahisti, kadar se je le dalo, radi pomerili 
z zelo uglednimi šahisti, najraje z velemojstri. Omenili smo že spopade prve 
generacije ruških šahistov s svetovnim prvakom Aljehinom v Mariboru in 
povojne generacije s slovenskim velemojstrom Parmo. To pa še zdaleč ni vse.

Vrsto let je Maribor organiziral Pirčev spominski šahovski turnir. Poleg najboljših 
domačih šahistov so se ga praviloma udeleževali tudi veliki svetovni šahisti.

V prostih dneh so, z željo, popularizirati kvalitetni šah, posamezni udeleženci 
memoriala sodelovali na simultankah, ki so jih organizirala šahovska društva iz 
Maribora in okolice za svoje člane. Tudi Rušani pri tem niso zaostajali.

Miran Kramer je vodil  pionirski šahovski krožek na osnovni šoli Ruše. Posnetek je iz leta 1975, fantiči 
s šahovnicami pa so danes že odrasli možje.
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V januarju 1985 se je 28 članov ruškega šahovskega kroga pomerilo na simultanki 
s takrat še mednarodnim mojstrom Johnom Plaskettom iz Velike Britanije. Član 
angleške državne reprezentance, ki je kmalu za tem postal tudi velemojster, je 
bil poznan po svoji brezkompromisni, trdovratni borbenosti za šahovnico. Na 
domačem terenu v Klubu delavcev se mu je zoperstavilo 28 šahistov: pionirjev, 
mladincev, članov in tudi nekaj predstavnikov stare garde. Mladi Anglež je tudi v 
Rušah suvereno zmagal z rezultatom 26 proti 2. V dvoboju, ki je trajal dobre štiri 
ure, je Plasket oddal samo štiri remije (Vinko Tomažič, Srečko Štiberc, Andrej Pišek 
in Franček Zajfrid), vse ostale tekmece pa premagal. 

Dobri dve leti kasneje, 15. julija 1987, je na simultanki v Rušah igral šahovski 
velemojster Juraj Nikolac. Na Pirčevem memorialu je igral zelo dobro, za kar 
so mu naši šahisti uvodoma seveda tudi čestitali. Po prisrčnem nagovoru Ivana 
Frangeža se je velemojstru zoperstavilo 23 naših šahistov. Izkupiček je bil vreden 
velemojstrovega slovesa: Nikolac je zmagal s prepričljivim rezultatom 22 proti 
1. Častno točko za ruške šahiste sta z remijema priborila Šibila in Založnik.

Seveda pa simultanke v Rušah niso igrali samo udeleženci Pirčevega memoriala, 
ampak tu in tam tudi drugi uveljavljeni šahisti. 

Franc Šibila je športno priznal poraz na simultanki z Johnom Plasketom. V ozadju Stanko Založnik s 
hčerko Heleno, ki sta se  prav tako pomerila z mednarodnim mojstrom.

»Titova« socialistična Jugoslavija
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Albert Žerdin je angažiral in na proslavo 60. obletnice šahovskega društva v juniju 
1997 v Ruše pripeljal svojega prijatelja, mariborskega mednarodnega mojstra 
Georga Mohra. Z Mohrom, ki je kasneje dobil tudi naslov velemojstra, se je 
spoprijelo osemnajst Rušanov. Uspeh je bil pod pričakovanji: remija sta uspela 
izvleči le Igor Žerjal in Srečko Fišer, Drago Pečnik pa je mojstra uspel premagati. 

V januarju 1994 je v prostorih sponzorja družbe Messer odigral simultanko 
priznani hrvaški velemojster Mišo Cebalo. Zoperstavilo se mu je kar 23 ruških 
šahistov. Zmagal je seveda velemojster, toda Rušani so se mu častno upirali: 
premagali so ga Anastazij Muzlovič, Silvo Prišenk, Drago Pečnik, remizirali pa so 
Indest, Pajančič in Režonja.

Takšnih primerov je bilo še nekaj. Posebej pa je vredno omeniti simultanko s 
hrvaškim velemojstrom Zdenkom Kožulom v Rušah, v nedeljo, 7. februarja 
1993. Velemojstru se je zoperstavilo kar 29 šahistov. Nekateri so prišli tudi iz 
okoliških šahovskih društev. Velemojster Zdenko Kožul je klonil le v eni partiji: 
premagal ga je mladi up ruškega šaha Drago Pečnik. Pet partij je velemojster 
remiziral: z Andrejašičem, Pajančičem, Zajfridom, Žerdinom in Žerjalom. 
Preostale partije pa je dobil in dvoboj odločil v svojo korist z rezultatom 24,5 
proti 3,5. 

Tudi velemojster Juraj Nikolac je leta 1987 v Rušah  igral simultanko v takratnem »Klubu delavcev«. 
Od leve igrajo: Režonja, Založnik, Štiberc, Šibila in Andrejašič Miloš.

»Titova« socialistična Jugoslavija
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In zakaj posebej poudarjamo 
prav ta dvoboj? 

Danes vemo to, o čemer ruški 
šahisti tisto nedeljo niso mogli 
niti sanjati: igrali so z bodočim 
evropskim prvakom! Spomladi 
2006 je namreč Zdenko Kožul 
na evropskem šahovskem 
prvenstvu v turškem 
Kusadasiju presenetil z odlično 
igro: šestkrat je zmagal, 
petkrat remiziral in tako osvojil 
evropsko prvenstvo. Ruški 
šahisti mu ta naslov iskreno 
privoščimo. Enako najbrž tudi 

mariborski šahisti, saj je Zdenko zelo lepo zapisan v srcih Mariborčanov. Večkrat 
je osvojil Pirčev memorial in dolga leta nastopa za ŽŠK Maribor. 

Drago Pečnik (1964) je torej tisto februarsko nedeljo leta 1993 premagal 
bodočega oziroma današnjega evropskega prvaka. Bravo, Drago! S šahom so 
ga seznanili sošolci v osnovni šoli Ruše. Njegov talent so kmalu opazili tudi 
mentorji Šahovskega društva Ruše. Pravi, da je njegova pomanjkljivost preslabo 
poznavanje teorije otvoritev, ki jih v mladosti ni dovolj dobro spoznal. Zato se 
Drago pri šahovski partiji naslanja predvsem na svoj talent za pozicijsko in 
kombinatorno igro. Predvsem pa je močan v hitropoteznih partijah na pet 
ali deset minut, kjer mu le s težavo kdo vzame mero. Po poklicu je kemijski 
tehnik v službi kontrole kakovosti v TDR Metalurgija. Med sodelavci je cenjen 
kot dober in zanesljiv sodelavec, kar seveda ne čudi, saj je tudi pri svojem delu 
takšen kot pri šahu: natančen, domiseln in učinkovit. Je nepogrešljiv igralec 
prve ekipe Šahovskega društva Ruše. Nepogrešljiv pa je tudi kot dolgoletni 
tajnik društva. Njegova dokumentacija je urejena prav tako kot njegova 
poročila o delu kluba na vsakoletnih društvenih konferencah. Jabolko ne 
pade daleč od drevesa, bi lahko rekli potem, ko zvemo, da je Drago Pečnik 
vnuk spredaj omenjene Terezije Magdič, gostilničarke in ene prvih šahistk 
v Rušah, ki je v svojem lokalu dolga leta gostila ustanovitelje Šahovskega 
društva Ruše. 

»Titova« socialistična Jugoslavija

Velemojster Zdenko Kožul na simultanki v ruškem Klubu 
delavcev. Z njim so se pomerili (z leve): Vrečko, Režonja, 
Žerdin, Frangež in Vehovar.
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Slovenski narod je s svojo osamosvojitvijo obrnil nov, velik list v svoji zgodovini!

Osamosvojitev Slovenije je bila rezultat dolgotrajnega uveljavljanja samobitnosti 
slovenskega naroda v različnih državnih tvorbah, ki jih omenjamo tudi v našem 
prikazu.

Samo dejanje osamosvojitve je potekalo v času od razglasitve ustavnih 
amandmajev v letu 1989 pa vse do 22.maja leta 1992, to je do trenutka sprejema 
Republike Slovenije v Organizacijo združenih narodov.

Proces osamosvojitve Slovenije ni potekal enostavno in brez težav. Močni in 
raznovrstni pritiski na Slovenijo so se stopnjevali. Ne glede na vse pritiske je 
Skupščina Republike Slovenije za 23. 12.1990 razpisala plebiscit o samostojnosti 
in neodvisnosti. 

Na vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« 
je 95% vseh udeležencev plebiscita (udeležba je bila 93-odstotna) odgovorilo 
pritrdilno.

V odgovor na slovenske osamosvojitvene ukrepe je zvezna vlada v Beogradu 
sklenila vojaško poseči v Sloveniji. Neposredno po svečani razglasitvi 

V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
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samostojnosti 26. junija 1990 so sprožili vojno akcijo, ki je trajala deset dni. V 
tej kratki vojni je bila jugoslovanska armada poražena. K temu so vsaj na našem 
področju svoj prispevek dali tudi člani šahovskega kluba. Nekateri, kot Drago 
Pečnik, Mirko Lipovnik in Slavko Benčič so bili aktivni udeleženci v odporu in 
imajo danes status veteranov vojne za Slovenijo.

Ti prelomni zgodovinski trenutki so prinesli velike spremembe za vsakogar od 
nas. Dobili smo novo politično ureditev. Pretrgane so bile številne vezi, ki so bile 
stkane v dolgem obdobju po drugi svetovni vojni, predvsem gospodarske. V 
velike težave so prišla vsa tista slovenska podjetja, ki so čez noč izgubila svoja 
tržišča v južnih republikah. Morala so zmanjševati proizvodnjo in skušala so se 
intenzivneje usmerjati na nova, predvsem zahodna tržišča.

Mnogo velikih podjetij je v tistem času povsem propadlo. Število brezposelnih 
delavcev je skokovito naraščalo, najbolj prav v Mariboru, ki je bil veliko industrijsko 
mesto s tovarnami, ki so bile tržno usmerjene prav na notranji, jugoslovanski 
trg: Tovarna avtomobilov, Metalna, Elektrokovina, Tovarna železniških vozil, 
Hidromontaža, Tekstilna tovarna in trgovska hiša Jeklotehna. 

Iz podobnih razlogov kot ostali, torej ob nenadni izgubi tradicionalnih tržišč, je v 
težave zašla tudi največja ruška tovarna TDR. Leta 1992 je, tako kot približno sto 
drugih podjetij v državi, prešla v lastništvo Sklada za razvoj, poznejše Slovenske 
razvojne družbe v Ljubljani. Ta naj bi tovarno sanirala, jo proizvodno in tržno 
prestrukturirala in nazadnje tudi privatizirala. 

V tej nalogi sta bila Sklad za razvoj in kasneje SRD le delno uspešna. Uspela 
sta sicer prodati program tehničnih plinov nemški družbi Messer-Griesheim, 
proizvodnjo korunda pa avstrijski družbi Treibacher Schleifmittel in s tem oba 
omenjena programa tudi privatizirati. V agrokemijskem delu je Razvojni sklad 
izvedel tako imenovani menagerski odkup: družbo so ob asistenci Razvojnega 
sklada in SKB banke odkupili štirje njeni vodilni delavci na čelu z direktorjem, 
mag.Tonetom Simoničem. 

Največja žrtev te tranzicijske preobrazbe so bili pravzaprav vzdrževalni obrati, ki 
so bili združeni v družbo Pomožne dejavnosti in so končali v stečaju. 

Ves ostali del proizvodnje - metalurški programi - so v velikih krčih nadaljevali 
boj za svoj obstoj. Ljubljanski lastniki so jih sprva pri tem podpirali, z leti, ko so 
se tudi sami preoblikovali in ob tem menjavali svoja vodstva, pa so do tovarne 
nastopali zelo mačehovsko. Poznavalci takratnih razmer domnevajo, da je bil 
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namen v tem, da se ta del tovarne likvidira. Na ta način bi se za ostale porabnike 
v državi sprostile velike količine elektrike, ki jih v svojem procesu proizvodnje 
rabi TDR Metalurgija. Tovarna pa se je vseeno uspela izvleči iz največjih težav. 
V postopku prisilne poravnave so zamenjali lastnika: največji upnik, dobavitelj 
električne energije ELES iz Ljubljane, je svoje terjatve do tovarne konvertiral 
v lastniške deleže in tovarno začasno prevzel kot večinski delničar. Po zadnji 
reorganizaciji slovenskega elektrogospodarstva je na ELES-ovo mesto vstopil 
HSE (Holding Slovenske elektrarne). S soglasjem Vlade republike Slovenije je 
sedanji večinski delničar HSE največjo ruško tovarno koncem leta 2006 prodal 
Holdingu W & P Solarvalue d.o.o., za katerim kot večinski lastnik stoji metalurški 
inženir mag. Alojz Cajnko, nekdanji štipendist TDR in tehnolog v metalurški 
dejavnosti TDR. Novi lastniki napovedujejo proces nadaljnjega prestrukturiranja 
proizvodnje, v smer zniževanja porabe električne energije in v smer produktov 
z višjo dodano vrednostjo. 

S to prodajo je zaključen dolgoletni proces privatizacije TDR. Tovarna se 
je na ta način z vsemi svojimi programi pod novimi lastniki znova znašla v 
družbenoekonomski ureditvi, v kateri je nastala, to je v kapitalizmu. Podobno se 
je seveda zgodilo tudi z vsemi drugimi gospodarskimi organizacijami v Rušah 
in okolici.

Generacija šahistov Šahovskega društva Ruše izpred desetih let.  Drugi z desne v prvi vrsti je prof. 
Vili Rezman, takratni načelnik za družbene dejavnosti in sedanji župan Občine Ruše ter poslanec v 
Državnem zboru - vseskozi pa velik prijatelj našega društva.

Osamosvojitev Slovenije
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Vse te ogromne spremembe v družbenih in ekonomskih preurejanjih so tako 
ali drugače neposredno prizadele veliko prebivalcev Ruš in okolice. Po prelomu 
leta 1990 je Občina Ruše po številu nezaposlenih na število aktivnih prebivalcev 
dolgo časa zasedala neslavno in žalostno prvo mesto v novi državi. Danes pa 
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da so Ruše z okolico, zahvaljujoč dejstvu, 
da se je tukajšnja industrija uspešno pobrala in opomogla, v ponovnem 
gospodarskem vzponu.

Šahovsko društvo Messer Slovenija

11. junija 1993 se je Šahovsko društvo preimenovalo v Šahovsko društvo MG – 
RUŠE. Sprejeta so bila tudi nova društvena pravila. S tem si je društvo zagotovilo 
stalnega sponzorja in rešilo svoj materialni položaj. Predsednik društva je tudi 
po reorganizaciji ostal Jože Režonja, podpredsednik Ivan Frangež, tajnik Drago 
Pečnik, blagajnik pa Igor Žerjal. V izvršni odbor društva pa so bili izvoljeni: Miloš 

Andrejašič, Srečko Fišer in Srečko 
Štiberc. 

16. februarja 1999 je šahovsko društvo 
prevzelo novo ime svojega glavnega 
in dolgoletnega sponzorja ter se zato 
preimenovalo v Šahovsko društvo 
Messer Slovenija, Ruše. Pod tem 
imenom je aktivno vse do današnjega 
dne.

Kasneje so člani društva predsedstvo 
društva zaupali Albertu Žerdinu, 
direktorju sponzorske družbe 
Messer Slovenija d.o.o., ki društvu 
predseduje še danes, čeprav se 
je med tem že upokojil. Na letni 
skupščini društva 28. januarja 2005, v 
prostorih gostišča Koper v Bistrici ob 
Dravi pa so člani društva na predlog 
predsednika soglasno potrdili za 
novega podpredsednika društva 

Žerjal Igor, zanesljivi blagajnik, in Pečnik Drago, 
požrtvovalni tajnik Šahovskega društva Messer 
Slovenija, Ruše.
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diplomiranega inženirja kemije Danila Lukača, sedanjega direktorja družbe 
Messer Slovenija. Danilo je tako postal Albertov naslednik v sponzorski firmi, 
s svojo kandidaturo in funkcijo v društvu pa je pokazal, da tudi njemu šah in 
šahovsko društvo veliko pomenita.

Danes šteje društvo dvajset bolj ali manj aktivnih članov. Tajnik društva že 
drugo desetletje ostaja prizadevni Drago Pečnik. Tudi blagajna društva ostaja v 
rokah skrbnega Igorja Žerjala. Ostali člani izvršilnega odbora pa so: Anastazij 
Muzlovič – Staza, Silvo Prišenk in Mirko Lipovnik. V skladu s pravili ima drušvo 
tudi svojo disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo: Alojz Vrečko, predsednik, člana 
pa sta Srečko Fišer in Ivan Šalamon. Seveda pa ima društvo tudi svoj organ 
notranje kontrole, ki ga sestavljajo: Herman Vehovar, predsednik, Marjan 
Ribič in Jože Režonja kot člana.

Vsako leto društvo na letni skupščini sprejme tudi letni program dela. Ta se 
je v zadnjih letih izoblikoval in poteka iz leta v leto več ali manj po ustaljeni 
praksi. Še vedno se igra praviloma samo ob petkih. Prvi petek v mesecu se 
igra turnir z igralnim časom 2-krat 10 minut po igralcu. Drugi petek v mesecu 
se igra nagradni turnir po dvokrožnem igralnem sistemu z igralnim časom 
2-krat 30 minut po igralcu. Ta način igranja je novost, ki daje tudi starejšim 
in počasnejšim igralcem več možnosti za uspeh. V letu 2006 je ta turnir dobil 
Anastazij Muzlovič.

Vsak tretji petek v mesecu se igra turnir v pospešenem šahu. Četrti, oziroma 
zadnji petek v mesecu pa se igra nagradni kombinirani hitropotezni turnir (v 
neparnih mesecih je igralni čas 2-krat po 5 minut, v parnih pa 2-krat po 10 minut 
na igralca). Ta turnir je seveda namenjen najhitrejšim in hkrati najzanesljivejšim 
igralcem kluba. V končni letni seštevek šteje 9 najboljših nastopov med letom. 
Prvo mesto na teh turnirjih je praviloma rezervirano za člane naše prve ekipe. V 
letu 2006 je ta turnir dobil Drago Pečnik.

V »železni program« društva pa moramo šteti še nekatera tradicionalna 
tekmovanja, ki so se v zadnjih letih »prijela« in so med šahisti kluba in izven 
njega zelo dobro sprejeta.

V začetku leta se zaključuje tekmovanje v tako imenovani moštveni ligi 
Maribora v pospešenem šahu. Naš klub se tega tekmovanja redno udeležuje 
in s svojimi najboljšimi šahisti dosega solidne uvrstitve, praviloma v zgornji 
polovici lestvice.
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Naša prva ekipa se udeležuje tudi pokalnih prvenstev mariborske regije. Lani 
je bilo v Framu. Naša ekipa je v postavi Marjan Ribič, Anastazij Muzlovič, Jože 
Režonja, Drago Pečnik in Albert Žerdin dosegla šesto mesto.

Naši šahisti sodelujejo redno tudi na turnirjih, ki jih organizirajo sosednja in 
prijateljska društva, na primer v Kamnici, Bistrici ob Dravi, Radljah ob Dravi, 
Pekrah, Muti, Velenju, Črni na Koroškem in tudi na tako imenovanih Jezernikovih 
dnevih v Lovrencu na Pohorju.

Eno takšnih zelo uspelih tekmovanj, kjer naši šahisti prekrižajo kopja s šahisti 
iz drugih klubov, je tako imenovani »Štefanov turnir«, ki ga ob koncu leta, na 
štefanovo, organizira naš klub v upravnih prostorih glavnega sponzorja Messer 
Slovenija. Turnir je zaradi dobre organizacije, lepih nagrad in novoletnega 
vzdušja, v katerem se odvija, dobro obiskan. Kakšno leto pride tudi po 30 in 
več dobrih igralcev. Zaradi velikega števila igralcev se igra turnir po švicarskem 
sistemu, običajno devet kol z igralnim časom dvakrat po deset minut. Decembra 
2006 je nastopilo 29 igralcev, ki so igrali 11 kol po »švicarju«. Z desetimi točkami 
je zanesljivo zmagal Anastazij Muzlovič, drugo mesto z dvema točkama 
zaostanka pa je osvojil Drago Pečnik.

Popularno pa postaja tudi poletno odprto prvenstvo Občine Ruše. Zaradi 
promocije šahovske igre se igra poleti in na prostem na lokaciji Picerije Plus v 
središču Ruš. Tudi tega prvenstva se udeležuje po dvajset in več igralcev, veliko 

Udeleženci tradicionalnega Štefanovega nagradnega turnirja v decembru 2006.
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tudi iz Selnice in Lovrenca, pa tudi iz drugih gornjedravskih občin. To tekmovanje 
teče običajno po Bergerjevem sistemu z igralnim časom dvakrat po pet minut 
na igralca. Privlačijo lepe nagrade, ki jih pripravi gostitelj, pa tudi letni čas in 
igra na prostem prispevata svoje, tako da se bo to tekmovanje obdržalo tudi v 
prihodnje. Piko na i pa seveda postavi tisti član, ki mu na tem tekmovanju uspe 
zmagati in pokal zadržati v domači vitrini. Leta 2005 je to uspelo Dragu Pečniku, 
leto pred tem Marjanu Ribiču, leta 2003 pa Zdravku Indestu.

Preboj v drugo slovensko ligo 

Šahovsko leto 2003 je bilo eno najuspešnejših v obdobju po osamosvojitvi 
Slovenije.

 V avgustu je prva ekipa v postavi Marjan Ribič, Alojz Ribič, Anastazij Muzlovič, 
Jože Režonja in Ivan Šalamon sodelovala na moštvenem državnem prvenstvu v 
hitropoteznem šahu v Zagorju ob Savi. Z osvojenim 14. mestom je naše moštvo 
v hudi konkurenci doseglo lepo in častno uvrstitev.

Res lep in skorajda nepričakovan uspeh pa je Šahovsko društvo Messer Slovenija 
Ruše doseglo na tekmovanju v III. državni šahovski ligi – vzhod. V času od 25. 
oktobra do 29. novembra je tekmovanje potekalo v Šmarju pri Jelšah in v Radljah 
ob Dravi. Sodelovalo je 21 močnih ekip iz severovzhodne Slovenije. Igralo se je 
po švicarskem sistemu, in sicer devet kol. Šahovska ekipa našega kluba je na 
tem tekmovanju premagala skoraj vse nasprotnike. 

Že v prvem kolu je ekipa dosegla maksimalni izid, ko je s 6:0 premagala šahiste 
iz Dobja. Ekipo iz Malečnika so Rušani v drugem kolu premagali s 4 in pol proti 
1 in pol. V tretjem kolu so nadigrali Brežice s 3 in pol proti 2 in pol. Z enakim 
rezultatom je bila premagana tudi ekipa Impola iz Slovenske Bistrice v četrtem 
kolu, v petem kolu pa je z enakim rezultatom klonila tudi ekipa Šoštanja. V 
šestem kolu so Rušani z Litijo igrali neodločeno 3:3, zatem pa v sedmem kolu 
premagali Gorišnico s 4:2. V osmem kolu so naši šahisti premagali še Šmarčane 
z rezultatom 3 in pol proti 2 in pol, v zadnjem kolu pa so zopet slavili najvišjo 
možno zmago 6:0 s šahisti iz Bistrice ob Dravi. 

Šahisti iz Ruš so na tem tekmovanju vodili od prvega do zadnjega kola. Na 
koncu so povsem zanesljivo osvojili prvo mesto in se zasluženo uvrstili v drugo 
državno šahovsko ligo. Ta uspeh gre pripisati predvsem igralcem prvega moštva: 
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Marjanu in Alojzu Ribiču, Anastaziju Muzloviču, Jožetu Režonji, Silvu Prišenku 
in Zdravku Indestu, seveda pa tudi Albertu Žerdinu in Mirku Lipovniku, ki sta 
morala igrati, ko kateri od prve ekipe ni mogel nastopiti. Največji posamični 
uspeh na tem tekmovanju sta dosegla Silvo Prišenk, ki je zbral 8 od 9 možnih 
točk, in Anastazij Muzlovič, ki je zbral 7 od 9 možnih točk.

Srečko Fišer (1962) je kemijski tehnik v službi kakovosti v TDR Metalurgija. 
Šahovskih veščin ga je prvi učil mladostni tovariš Vlado Gričnik. V šahovsko 
društvo se je vključil sorazmerno pozno, potem ko se je preselil v Ruše in dobil 
službo v laboratoriju TDR. Tukaj se je srečal z Dragom Pečnikom, Anastazijem 
Muzlovičem in še nekaterimi drugimi šahovskimi asi. Pot med člane društva 
se mu je na široko odprla. Srečko igra dober in kombinatoren šah. Ob tem pa 
vešče nastavlja pasti, ki se jim nevešči igralec le težko izogne. Je pa tudi igralec 
navdiha: ko mu steče, ga le redko kdo uspe premagati. Seveda ima tu in tam 
tudi slabše dneve, ko je manj zbran in manj nevaren. Vsekakor se po moči 
kosa z igralci naše prve ekipe, čeprav v njej zaradi službe (delo v izmenah) ne 
sodeluje prav pogosto. Za kraljevsko igro je Srečko navdušil tudi svoja dva 
fanta, Mateja in Robija, ki pa med šahiste v Rušah zaradi drugih obveznosti ne 
zahajata več.

Fišer Srečko, prvi z desne, v dvoboju s Prišenkom, v ozadju Zajfrid in Žerdin.
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Zdravko Indest (1952) je po poklicu strugar, ki je delal v Marlesu v Limbušu, 
kasneje pa v Jeklu Ruše. Tudi njemu turbulence ob tranziciji niso prizanesle. 
Nekaj časa je bil brez službe. Toda ni tožil nad svojo usodo. Zagrizeno se 
je spoprijemal s trdo usodo in si s prizadevnostjo uredil svoj položaj tudi v 
novonastalih razmerah. Lahko bi rekli, da podobno strategijo uporablja tudi pri 
šahu. Je velik in nepopustljiv borec, ne glede na kvaliteto svojega nasprotnika. 
Zato je ničkolikokrat neprijetno presenetil mnoge nasprotnike, ki so po ratingu 
uvrščeni višje od njega. Zato so ga Rušani zelo radi uvrščali tudi v prvo ekipo, ki 
je tekmovala v III. in nato v II. državni ligi. Pred kratkim se je preselil v Lovrenc 
na Pohorju in od takrat več sodeluje v delu tamkajšnjega šahovskega društva, 
v Ruše pa pride le še na večje turnirje, kot so odprto prvenstvo ali Štefanov 
turnir.

Mirko Lipovnik (1952) je po poklicu metalurški tehnik. Sodeloval je v 
odporniškem gibanju proti agresiji JLA na Slovenijo in ima zato tudi status 
veterana te vojne (enako kot med šahisti še Drago Pečnik in Slavko Benčič). 
Življenjska pot mu ni bila postlana z rožicami. V obdobju tranzicije je v TDR 
izgubil dotedanjo službo v obratu predlegur. Vse do danes mu ni uspelo dobiti 
nove zaposlitve. Zato se je znašel po svoje, s priložnostnim delom. Med Rušani 
je priljubljen zaradi svojega neposrednega in odkritega značaja. V Centru za 
mlade (CEZAM) je že drugi mandat predsednik nadzornega odbora. V stranki 
Socialnih demokratov je predsednik občinskega odbora. V šahovskem klubu 
je član izvršnega odbora in gospodar kluba. In kakšen je kot šahist? Na prvi 
pogled v njem ni mogoče prepoznati velikega lisjaka, ki ima v svojem igralnem 
repertoarju polno zvijač in pasti. Tudi takrat, ko je mogoče že popolnoma 
izgubljen, je sposoben zvijače, ki lahko obrne tok partije v njegovo korist. 
Zaradi svoje borbenosti in zagrizenosti se na klubskih tekmovanjih uvršča v 
prvo tretjino lestvice in je klubu nemalokrat dragocena rezervna moč za prvo 
tekmovalno ekipo. Kaže, da je Mirko eden tistih številnih šahistov, ki jim noben 
teden ne mine brez šahovskega dvoboja. Več kot očitno pa je, da ima Mirko 
poleg šaha še eno strast: cigarete. Zdi se, da včasih svojega nasprotnika hitreje 
»zmelje« samo zato, da bi prej odšel na svojo »cigareto«.

Igor Lorbek (1970) prihaja iz Kamnice, kjer ga je srečal in angažiral 
predsednik Albert Žerdin, podobno kot oba brata Ribiča. Je ekonomist, dela 
pa predvsem na področju turistične dejavnosti. Dalj časa je bil direktor gradu 
Trebnik v Slovenskih Konjicah. V zadnjem času je ustanovil lastno podjetje in 
stopil na tvegano pot samostojnega podjetnika – seveda na področju, ki ga 
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najbolje pozna – v turizmu. Je močan in zanesljiv šahist, zato ga je vodstvo 
društva mnogokrat uvrstilo v prvo ekipo. Čeprav je redni član Šahovskega 
kluba Ruše, se ostalih turnirjev in tekmovanj udeležuje le izjemoma; zato 
ga nekoliko manj poznamo in po moči težko primerjamo z drugimi igralci 
kluba. 

Silvo Prišenk (1961) je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva. Zaposlen je v družbi IMP LAB, kjer je direktor družbe. Ko se je 
preselil v Ruše, so šahisti z njim dobili močno okrepitev. Je izvrsten igralec, ki 
k šahovski igri pristopa resno in nepopustljivo. Je odličen tako v »cugerju«, 
morda še boljši pa v igri, v kateri ima na razpolago več časa. Oboje je že 
neštetokrat dokazal na turnirjih in tekmovanjih. Velik in dragocen je njegov 
prispevek, ko nastopa za prvo moštvo Šahovskega društva Messer Slovenija. 
Videti je, da v svojem šahovskem razvoju še ni dosegel vrhunca in da nas 
bo še dolgo navduševal s svojo zanesljivo, domiselno in kombinatorno igro. 
Tako kot v službi in za šahovnico pa je zanesljiv tudi v organih društva, kjer 
vsako nalogo, ki mu jo zaupa društvo, izpolni vestno in učinkovito. 

Lipovnik Mirko, gospodar Šahovskega društva Ruše (na desni) in Prišenk Silvo, prizadeven šahovski 
organizator, predvsem pa odličen šahist in stalni član prvega moštva.
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Brata Ribič, Marjan (1968) in Alojz 
(1970) sta iz Kamnice pri Mariboru. 
Starejši Marjan je po poklicu 
gradbeni tehnik, zaposlen v zasebni 
gradbeni firmi Bojan s.p.. Mlajši Alojz 
je po poklicu diplomirani pravnik z 
opravljenim pravosodnim izpitom. 
Zaposlen je v pravni službi Nove 
kreditne banke Maribor. V Kamnici 
sta se za šahovnico srečevala tudi z 
Albertom Žerdinom, predsednikom 
Šahovskega društva Messer 
Slovenija. Oba sta odlična šahista, 
prvokategornika. Predsednik je 
oba brata Ribič povabil v vrste 
šahovskega društva, kar sta z 
veseljem sprejela. V društvo sta 
vnesla kvalitetno igro in se takoj 
uvrstila tudi v prvo tekmovalno 
moštvo. Vsi uspehi naše prve ekipe 
v zadnjem desetletju so tesno 
povezani z imenoma bratov Ribič. 
Zelo napeti in zanimivi so tudi njuni 
medsebojni dvoboji in seveda spopadi z drugimi ruškimi »težkokategorniki«: 
Muzlovičem, Prišenkom, Pečnikom, Režonjo, Fišerjem, Žerdinom itd. Zaradi 
svojih družinskih in službenih obveznosti Lojz v zadnjem času ni več tako 
pogosto za šahovnico v Rušah. Zato pa Marjan prihaja redno, in skrbi kot 
ščuka v vodi, da se ribe v ruškem šahovskem ribniku ne bi preveč polenile. 
Še več, Marjan je opravil tudi tečaj za mentorja in je pripravljen pomagati 
tudi pri vzgoji mladih šahovskih talentov. To skuša praktično uresničiti celo v 
krogu svoje družine: za šah je navdušil tudi svojega sina, srednješolca Davida 
(1990), ki ga velikokrat pripelje s sabo na šahovska srečanja v Rušah.

Ivan Šalamon (1944) šah igra že od ranega otroštva. Svoj šahovski vrhunec 
je dosegel, ko je pred leti v okviru Šahovskega kluba Branik Maribor igral za 
drugo šahovsko kategorijo in si jo tudi pridobil. Danes uživa zasluženi pokoj, 
pred tem pa je vso svojo upokojensko dobo »zaslužil« v Tovarni umetnih 

Ribič Marjan, prvokategornik iz Kamnice, 
ki je skupaj z bratom Lojzom, prav tako 
prvokategornikom, dvignil kvaliteto šaha v Rušah. 
Marjan  zaseda našo prvo desko, Lojz pa v zadnjem 
času igra za ekipo Nove kreditne banke v Mariboru.
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brusov Swaty v Mariboru. Kot ekonomski tehnik je bil zaposlen v ekspeditnem 
oddelku. Za ekipo Swatyja je seveda nastopal tudi v okviru športnih iger 
SOZD KEMA. Ponosen pa je tudi na dva zaslužena remija, ki ju je dosegel na 
simultankah z velemojstroma Albinom Planincem v prostorih Swatyja in z 
velemojstrom Brunom Parmo v prostorih tedanjega Zlatoroga Maribor. Ruški 
šahisti so bili veseli, da so ga občasno lahko pritegnili v svoje prvo moštvo, 
s katerim so nastopali v II. slovenski ligi. Občasno pa se z njim srečujejo tudi 
ruški upokojenci, saj Ivan Šalamon dokaj redno nastopa za ekipo upokojencev 
Maribor - Tabor. Na pobudo predsednika Društva upokojencev Limbuš pa Ivan 
trenutno razmišlja o možnosti, da bi organiziral samostojno šahovsko sekcijo v 
Limbušu ali skupaj s Pekrami. Pri tem izzivu mu želimo sicer vso srečo, vseeno 
pa bo Ivan Šalamon vedno dobrodošel tudi za našo, ruško šahovnico.

Igor Žerjal (1957) je metalurški tehnik – tehnolog – v proizvodnji ferozlitin v 
TDR Metalurgija. Po šahovski igri ne zaostaja veliko za igralci prve ekipe, pod 
pogojem, da igra sproščeno in hkrati dovolj zbrano; v tem primeru ga je težko 
premagati. V zadnjih letih se je odločil, da se bo v svojem poklicu strokovno 
še izpopolnil. Je tik pred diplomo inženirja metalurgije. Zato je šahovsko igro 
nekoliko postavil v drugi plan. Še vedno pa je skrben in zaupanja vreden 
blagajnik Šahovskega društva Messer Slovenija RUŠE. 

Ob zaključku tekmovanja v II. ligi je bilo 29. novembra v Radljah ob Dravi 
organizirano še posamezno in ekipno tekmovanje v hitropoteznem šahu. 
Sodelovalo je 54 igralcev, zato je potekalo po švicarskem sistemu. Rušani so 
znova dokazali, da njihov uspeh v III. ligi ni bil slučajen: tudi tokrat so v ekipnem 
delu zmagali, med posamezniki pa se je izkazal Marjan Ribič, ki je osvojil drugo 
mesto.

Polet in samozavest naše ekipe pa je bil kaj kmalu na resni preizkušnji. V soboto, 
9. oktobra 2004, se je namreč pričelo tekmovanje v II. slovenski šahovski ligi 
– vzhod.

Standardno ekipo, ki je uspešno nastopala v III. ligi, je okrepil Drago Pečnik. 
Začetek je bil kar vzpodbuden, naša ekipa je premagala šahiste z Mute z 
rezultatom 3 in pol proti 2 in pol. Z enakim rezultatom smo v drugem kolu 
izgubili proti ekipi Velenja. Pravi pretres je naša ekipa doživela v tretjem kolu, 
ko je rešila le en sam remi proti šahistom šahovskega kluba Fužinar, Ravne na 
Koroškem. Rane so bile nekoliko zaceljene v četrtem kolu, ko so Rušani igrali 
neodločeno, 3:3, z ekipo iz Frama, še bolj pa v naslednjem, petem kolu, ko so 
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premagali drugo ekipo ŠK Branik iz Maribora z rezultatom 3 in pol proti 2 in pol. 
V naslednjem kolu jih je s podobnim rezultatom kot Fužinar porazil še Rudar 
iz Trbovelj (5,5 proti 0,5). Ta poraz je znova načel njihovo samozavest, da so 
klonili tudi proti šahistom iz Polskave (2 proti 4) in proti ekipi iz Zagorja ob Savi 
(2,5 proti 3,5). Največji poraz pa je ekipa doživela v zadnjem kolu, proti ekipi 
šahovskega društva Radenska – Pomgrad, ko naši šahisti niso uspeli rešiti niti 
remija. Kljub slabi predstavi v II. slovenski ligi – vzhod pa je Rušanom le uspelo 
zbrati 5 mach točk in 18 šahovskih točk, kar jim je prineslo predzadnje mesto 
in s tem obstanek v tej ligi.

Preboj med najboljše slovenske šahiste, ki nastopajo v II. ligi, pa se je na žalost 
končal že leta 2005. Naša ekipa je povsem izgubila začetni polet in uspela v 
tem tekmovanju zmagati le enkrat. S samo 10 osvojenimi šahovskimi točkami 
se je uvrstila na zadnje mesto in iz druge lige ponovno padla v nižji nivo 
tekmovanja.

Šahovska sekcija Društva upokojencev Ruše
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Kar nekaj let je že tega, ko se je Ivan Frangež odločil v okviru ruškega društva 
upokojencev organizirati posebno šahovsko sekcijo. Organi društva na čelu z 
dolgoletnim predsednikom Ivanom Lorenčičem so njegove načrte podprli in 
upokojenci – šahisti so dobili v društvenih prostorih na voljo posebno sobo, ki 
jim je na razpolago najmanj enkrat tedensko. Sprva so se dobivali ob sredah 
popoldan, pred nekaj leti pa so svoja srečanja premaknili na ponedeljek 
popoldan, saj so nekateri želeli imeti srede proste za spremljanje nogometnih 
in drugih športnih dogodkov. 

Sprva je Ivan Frangež v svojo sekcijo pritegnil le nekaj posameznikov: Mladena 
Črnka, Igorja Kapusa, Hermana Vehovarja, Jožeta Režonjo in Jožeta Pipana, 
kasneje pa še Daniela Brišnika, Lojzeta Vrečka, Franca Zajfrida, Slavka Benčiča, 
Hermana Kovačiča in Marjana Šeška, občasno pa še nekatere druge. 

Najbolj zagreti šahisti so z ustanovitvijo upokojenske sekcije pridobili možnost 
igrati kar dvakrat tedensko, kar so tudi s pridom izkoriščali. Upokojenska srečanja 
so bila za starejše šahiste vabljiva med drugim tudi zato, ker turnirje praviloma 
igrajo dvokrožno. Upokojenci igrajo tudi na daljši igralni čas: vsak igralec ima 
po deset minut za partijo. Tak način igranja jim omogoča bolj umirjeno igro. Pa 
tudi sicer so šahisti upokojenci vedno znali in znajo tudi danes poskrbeti, da 
njihova tedenska srečanja nikakor niso dolgočasna. Prej nasprotno: večina jih 
komaj čaka, da je teden naokoli in da se lahko znova pomerijo s svojimi večnimi 
šahovskimi nasprotniki.

Ko je predsedstvo šahovske sekcije upokojencev prevzel Herman Vehovar 
(1938), se je šahovska sekcija upokojencev še razširila in se sčasoma tudi odprla 
in pričela nastopati na tekmovanjih izven svojega domicila. Herman si je za 
življenjsko poslanstvo izbral pedagoški poklic. Pred upokojitvijo je bil ravnatelj 
Osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru. Šahira zelo rad in tudi zelo uspešno. 
Vrsto let že seda za šahovnico v Rušah, igral pa je tudi v Bistrici, in sicer v moštvu, 
ki je igralo v III. slovenski ligi. S svojskimi šahovskimi otvoritvami vedno znova 
preseneča nasprotnika, mu ves čas nastavlja zanke, sam pa v nasprotnikove 
pasti le redkokdaj pade. Bolj kot nasprotnik pa ga utegne zmesti in spraviti 
ob živce kot soigralec in šahovski prijatelj, včasih poimenovan kot »najšibkejši 
člen«, ki igro po navadi glasno komentira in s tem igralce nemalokrat spravlja 
ob živce.

V svojem prvem spopadu z reprezentanco matičnega šahovskega kluba, igrali 
so na osmih deskah po načelu »vsak z vsakim«, so upokojenci doživeli uničujoč 
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poraz. Toda že ob prvi naslednji priložnosti, ob turnirju leta 2005 v počastitev 
krajevnega praznika Ruš, so na turnirju v tekmovanju z ekipami Bistrice, Ruš in 
Lovrenca na Pohorju z rezultatom 3:1 premagali prvo moštvo Ruš in mu tako 
preprečili zmago na tem turnirju. 

Zadnjih nekaj let se šahisti - upokojenci redno udeležujejo turnirjev, ki 
jih organizira šahovska sekcija pri Zvezi društev upokojencev Maribora. V 
tej ligi nastopajo moštva društev upokojencev iz Maribora: ekipe Center, 
Tabor, Tezno, Pobrežje, izven Maribora pa prihajata ekipi upokojencev iz 
Ruš in Malečnika. Igra se dvokrožno, vsaka deska ima enkrat bele in enkrat 
črne figure. Vsako kolo se igra v drugem kraju. Tako se vsi najpomembnejši 
mariborski šahisti – upokojenci – vsaj dvakrat letno dobijo tudi v Rušah: 
enkrat na moštvenem tekmovanju, enkrat pa na hitropoteznem turnirju 
posameznikov.

Za ekipe iz Maribora nastopa vrsta znanih in uveljavljenih šahistov, ki imajo 
najmanj prvo šahovsko kategorijo, več pa je tudi mojstrskih kandidatov in 
mojstrov šaha. V takšni konkurenci je seveda zelo težko prebiti se v ospredje. 

Prostori Društva upokojencev v Rušah so skoraj pretesni, kadar gostimo kolege šahiste iz  sosednjih 
društev upokojencev. Na posnetku so Rušani (z desne strani), ki  so na osmih deskah prekrižali kopja 
z mariborskimi upokojenci.
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Toda namen teh srečanj ni zgolj športni rezultat ekipe. Poudarek je na 
množičnosti in na tovariškem druženju. Prav zaradi tega se igra na osmih 
deskah in to dvokrožno. Toda medtem ko Mariborčani nimajo nikakršnih 
težav sestaviti osemčlanske ekipe, za ruške in malečniške šahiste to ne velja. 
Velikokrat se je zgodilo, da ta ali oni ni mogel nastopiti. Nemalokrat so šahisti 
iz Ruš ali Malečnika nastopali samo s šestimi ali celo samo s petimi igralci. 
To pa je pomenilo velik minus, saj so se jim na nezasedenih ploščah že na 
začetku zapisale ničle v korist nasprotnikov, ki so prišli s popolnimi ekipami. 
V takšnih neugodnih pogojih pa so ruški upokojenci vseeno zabeležili 
pomemben športni uspeh: v letu 2006 so po končanem turnirju zasedli 
zelo solidno tretje mesto za ekipama Maribor Tabor in Maribor Center. 
Posamezniki so med turnirjem opravili z nekaterimi zvenečimi šahovskimi 
imeni. Odmeven uspeh, ki ga bo le težko ponoviti, razen če nam bo uspelo 
vrste šahistov - upokojencev - še okrepiti, tako številčno kot tudi po moči 
igralcev. 

Povejmo še, da bodo tekmovanja v letu 2007 potekala na šestih deskah. To 
pomeni olajšanje za društva z manjšim številom igralcev, tista pa, ki razpolagajo 
z večjim številom kvalitetnih igralcev, pa bodo lahko prijavila tudi po dve ali 
celo več ekip.

Šahovski krog v Bistrici ob Dravi

Ob praznovanju občinskega praznika Občine Ruše za leto 2006 je priznanje 
župana prejel Tonček Kukovec iz Bistrice ob Dravi. Povsem zasluženo 
Simpatični fant, rojen leta 1961 v Juršincih, je že vrsto let »spiritus agens« 
šahovskega življenja v Bistrici ob Dravi. 

»Gospod Tonček je šahist že od zibeli, saj je bil šah družinska tradicija, igral ga 
je dedek, igral ga je oče in igra ga Tonček. Šah je in ostaja njegova ljubezen 
in strast,« je med drugim rečeno v utemeljitvi priznanja. Figure je Tonček 
uspešno premikal že kot učenec in dijak. Dvakrat je postal prvak osnovne šole 
Juršinci in viceprvak Občine Ptuj. V svojem šahovskem razvoju si je priboril 
status prvokategornika. Potem, ko ga je življenjska pot prinesla v Bistrico ob 
Dravi, je sprva deloval v okviru Šahovskega društva Ruše. V letu 1992 je postal 
mentor šolskega šahovskega krožka na osnovni šoli Limbuš. 
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Leta 2000 je Tonček ustanovil samostojno šahovsko sekcijo v okviru Športnega 
društva Bistrica ob Dravi. Danes je v sekcijo vključenih več kot 30 šahistov. 
Mladinska ekipa ter ekipi kadetov in kadetinj dosegajo vidne rezultate na vseh 
mogočih tekmovanjih, od šolskih, regijskih do državnih. Med njimi je tudi 
večkratni mladinski državni prvak, njegov sin Borut Kukovec, rojen leta 1984. 
Že od rane mladosti se je navduševal nad šahovsko umetnostjo svojega očeta 
in zavzeto poslušal njegove nauke. Danes je študent ekonomije na Ekonomsko 
poslovni fakulteti v Mariboru. Specializira se – v duhu novega časa – za smer 
podjetništvo. V svojem šahovskem razvoju je Borut očeta že prehitel, saj se 
ponaša z naslovom mojstrskega kandidata. Borut pa zadnje besede v svojem 
šahovskem razvoju zagotovo še ni izrekel.

Bistričani na čelu s Tonetom Kukovcem so torej svoje aktivnosti v zadnjem času 
uspešno usmerili v šahovsko vzgojo mladih. Privzgajajo jim športnega duha, 
učijo jih strpnosti in usmerjajo k premišljenim potezam, tako za šahovnico, 
kot tudi v življenju. Na tej podstati je zrasla tudi solidna članska ekipa, s katero 
uspešno nastopajo v II.državni ligi. Zagotovo pa lahko trdimo, da so Bistričani 
na področju dela z mladimi trenutno korak pred drugimi okoliškimi društvi, tudi 
pred Rušani.

Tonček Kukovec (desni) v pogovoru s šahovskim veteranom, inženirjem Igorjem Kapusom. 
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Kdo je še igral šah v Rušah?

S svojim pisanjem smo sedanji generaciji šahistov skušali osvežiti spomin na 
vrsto šahistov, ki so v preteklih sedemdesetih letih v različnih obdobjih sedali 
za ruško šahovnico. Skrbnejši pregled razpoložljivega arhivskega gradiva pa 
pokaže, da v našem pregledu še zdaleč nismo zajeli vseh šahistov, ki so bili v 
teh letih bodisi člani ali pa vsaj simpatizerji Šahovskega kluba Ruše. Bili pa so 
tudi takšni, ki so v klub samo prihajali, da bi s prijatelji tu in tam odigrali kakšno 
partijo.

V arhivu našega društva (so po abecednem vrstnem redu omenjeni še):

Ajdič Jože (1929), diplomirani inženir gozdarstva, nekdanji direktor GG Ruše; 
Anžel Miran (1964), strojni tehnik, zaposlen v gradbeništvu v Avstriji; Bedenik 
Gorazd (1968), diplomirani inženir strojništva, samostojni podjetnik; Brglez 
Danilo (1954), metalurški tehnik, delovodja v TDR Metalurgija; Brišnik 
Daniel (1952), upokojeni miner v proizvodnji TDR Metalurgija; Črnko Gorazd 
(1968), diplomirani inženir gradbeništva (statik), samostojni podjetnik; 
Fišer Matej (1982), policist; Fišer Robi (1988), dijak; Goljšek Milan, ki je 
iz Velenja prišel na Srednjo kemijsko šolo Ruše, igral v generaciji Francija 
Šibile in nekaj časa kot kemijski tehnik delal v laboratoriju TDR; Gorenjak 
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Gorazd, Gradišnik Bruno, diplomirani inženir strojništva iz Selnice ob Dravi, 
Gričnik Vlado (1963), Grušovnik Franc, Hering Janez, Jaušnik Goran 
(1966), Jurišič Borut (1978), pedagoški delavec, zgodovinar in anglist; 
Jurišič Davor (1944), diplomirani inženir metalurgije, upokojeni dolgoletni 
obratovodja v proizvodnji kalcijevega karbida v TDR; Kasper Hubert (1938), 
elektrotehnik, zaposlen v montažerski dejavnosti; Kašper Franc, Klemen 
Vojko, Kodrič Severin, pedagoški delavec, zaposlen v Športnem društvu 
Ruše; Kosi Miha (1977), absolvent prava v Ljubljani; Kovačič Franc (1950), 
Kožuh Boris (1945), Kukovec Ana (1971), ekonomski tehnik iz Bistrice ob 
Dravi; Kukovec Vili (1931 – 2001), vodja skladišča v Marlesu v Limbušu; 
Kukovec Slavko (1934 – 2001), nekdanji strugar v mehanični delavnici 
v TDR; Kumrič Jože, Kure Franc (1959) iz Selnice ob Dravi, ki je nastopal 
tudi za sindikalno ekipo TDR; Lep Bojan, Lukač Danilo, diplomirani inženir 
kemije, sedanji direktor družbe Messer Slovenija; Marič Radovan, delavec v 
proizvodnji TDR; Markač Beno (1958), Mauko Ivo, predsednik nekdanjega 
Izvršnega sveta Občine Maribor-Ruše, Navalinski Marjan (1956), kvalificirani 
mesar, skupinovodja v proizvodnji TDR; Naser Saden (1948), Albanec, ki je 
v Ruše prišel na sezonsko delo, odličen šahist; Ožbolt Franc (1931 – 1984), 
skladiščnik v TDR; Pajančič Mirko (1955), elektroinženir iz Selnice ob Dravi, 
zaposlen v Dravskih elektrarnah; Perkovič Boris (1962), elektrotehnik v 
Metalni (doma v Framu, kjer je tudi organizator tamkajšnjega šahovskega 
dogajanja); Pipan Jože – Joco (1938), upokojeni delavec v proizvodnji 
plinov v TDR; Piberl Franc (1943), magister ekonomskih znanosti, zaposlen 
v KEMI, TDR in nazadnje direktor v tovarni akumulatorjev Vesna; Pleić 
Jurij (1939), pravnik, nekdanji sekretar v Jeklu Ruše in kasneje pravnik v 
Jeklotehni; Podlesnik Sašo (1982), elektronik, zaposlen v Garhillu v Rušah; 
Potočnik Branko (1952), žerjavovodja v TDR; Pivec Davorin (1963), Puncer 
Peter (1939), upokojeni diplomirani inženir tekstilstva, zaposlen v Svili; 
Rakovnik Marko (1975), profesor zgodovine in tehničnih predmetov na 
osnovnih šolah Brezno in Ribnica na Pohorju; Rojec Vinko (1944), gradbeni 
inženir pri Nigradu, Rokavec Boris (1940 - 1983), inženir gozdarstva, nekdaj 
zaposlen v Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec; Rožanc Vinko, delal v 
Jeklu Ruše; Seferovič Nazif (1948), delavec v proizvodnji TDR; Selič Drago 
(1957), gostinski tehnik iz Podvelke, Selič Jernej (1989), dijak iz Podvelke, 
nadebudni drugokategornik; Simonič Marko (1971), kemijski tehnik iz Ruš; 
Skuhala Jože (1928), upokojeni strojni tehnik, delal v Jeklu Ruše, Slavnič 
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Pero (1923), upokojeni oficir (bil je vodja obrambnega načrta v TDR); 
Šalamon Ivan, iz Limbuša, občasno igral za prvo moštvo Šahovskega društva 
Ruše, igra tudi za Društvo upokojencev Maribor Tabor, Šarman Alojz (1944), 
diplomirani inženir, samostojni podjetnik iz Ruš; Šarman Milan, zaposlen 
na Elektro Maribor; Špes Martin (1950 – 1980), kvalificirani rudar, delal v 
proizvodnji TDR; Štiberc Željko (1969), kemijski tehnik iz Ruš, zaposlen v 
policiji; Šumer Alfonz (1949), samostojni podjetnik, lesar iz Lovrenca na 
Pohorju; Šumer Franc (1949), upokojeni delavec Tovarne kos in srpov iz 
Lovrenca na Pohorju; Šumer Otmar (1944), upokojeni kovinar iz Železarne 
Ravne; Šumer Sašo, diplomirani zdravstveni delavec iz Lovrenca na Pohorju, 
zaposlen v Bolnišnici Maribor; Viher Stanislav (1979), elektrotehnik, 
samostojni podjetnik; Žgalin Miro, Žugaj Božidar (1944), Žvikart Albin 
(1961), upokojeni strugar iz Lovrenca na Pohorju. 

Seveda ne moremo zagotoviti, da smo v gornjem seznamu našteli prav vse 
šahiste, ki so igrali za ruško šahovnico. Gotovo se nam je kakšno ime izmaknilo. 
Kakšen podatek morda ni povsem natančen, kar precej podatkov o posameznih 
šahistih pa nam žal ni uspelo zbrati. Vseeno pa spisek dokazuje, da so v Ruše radi 
prihajali šahirat tudi mnogi šahisti, ki sicer niso bili člani tukajšnjega šahovskega 
društva. 

Kdaj v ustreznejše (lastne) prostore? 

Vsak šahist bo potrdil, da so ustrezni igralni prostori eden od predpogojev 
za kvalitetno šahovsko igro ali tekmovanje. Ameriški velemojster in svetovni 
šahovski prvak Robert Fisher – Bobi je bil samo eden izmed svetovno znanih 
šahistov, ki so bili nepopustljivi v svojih neomajnih zahtevah v zvezi z dobrimi 
igralnimi pogoji (ustrezna miza, stol, razsvetljava, tišina, oddaljenost gledalcev 
in podobno).

V svoji dolgoletni zgodovini so imeli ruški šahisti v različnih obdobjih včasih 
boljše, včasih slabše pogoje za svoje društveno delo in igranje.

Že uvodoma smo povedali, da so se na začetku najprej zbirali v vaški kavarni, 
v »Goriškovi« hiši. Kasneje so svoja prijetna zatočišča našli v takratnih ruških 
gostilnah (nekateri kot Mirko Zetović s prijatelji so zahajali k Ani Ozvald, kasneje 
pa se je večina zbirala v Magdičevi gostilni). 
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Po drugi svetovni vojni so se nekaj časa dobivali in igrali v prostorih 
elektrodelavnice, zatem pa je bilo dolgo obdobje njihovo zbirališče tako 
imenovani »Rdeči kotiček«. Po letu 1950 so se za dolga leta ustalili v mali 
dvorani v Delavskem klubu ali »kantini«, v prostorih torej, kjer sta danes 
restavracija družbe Invap in mesarija Fingušt. Tudi danes vam bodo šahisti 
starejše in srednje generacije potrdili, da je bil Klub delavcev najprijetnejše 
in najbolj priljubljeno zbirališče šahistov v vsej njihovi zgodovini. Tu so se 
odigravali številni dvoboji, srečanja in turnirji. Tu so bile odigrane številne 
simultanke. In tukaj so se zbirali tako mladi kot šahisti veterani. Ljubitelji od 
blizu in daleč so vedeli: če so povabljeni v Ruše, morajo v tamkajšnji tovarniški 
Klub delavcev.

Ti lepi časi ruških šahistov so žal trajali samo do sredine devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Direktorji nekaterih TOZD (temeljnih organizacij 
združenega dela, kot smo takrat v skladu z zakonom o združenem delu 
poimenovali gospodarske družbe) niso bili ravno prijatelji šaha. Ne bom jih 
omenjal, da ne bi bil kdo prizadet. Že tako ali tako so se direktorji TOZD-ov 
morali predolgo jeziti na šahiste. 

Da nekateri »samoupravni pomembneži« šahistom res niso bili naklonjeni, 
je moč razbrati iz protesta, ki so ga šahisti 21.februarja 1985 naslovili na 
Konferenco osnovnih organizacij sindikata TDR. Citiram: »Pred dnevi je bil 
enostransko razveljavljen sporazum z vodstvom TOZD Družbeni standard 
z dne 14. aprila 1982, po katerem je bilo šahistom zagotovljeno nemoteno 
delovanje. Vodstvo Kluba delavcev je brez predhodnega obvestila odstranilo 
iz šahovske sobe ves inventar in napisno ploščo »Šahovska soba«, ki je bila na 
vratih te sobe polnih trideset let, ter na vratih zamenjalo ključavnico.«

Seveda si Jože Maurič, takratni direktor TOZD Družbeni standard, te geste ne 
bi mogel dovoliti, če ne bi imel podpore direktorjev nekaterih pomembnih 
TOZD-ov, ki šahistom niso bili naklonjeni.

Nastali problem je rešil takratni direktor TDR, mag. Alojz Vrečko. S 
predsednikom izvršnega sveta Občine Ruše Ivom Maukom je sklenil 
dolgoročno (dvajsetletno) brezplačno najemno pogodbo za prostore na 
Trgu vstaje 9, v središču Ruš. Šlo je za prostore nekdanje »kaplanije«, ki jih je s 
selitvijo v svoje nove prostore sprostila Postaja ljudske milice. Brezplačni najem 
je bil utemeljen s tem, ker je TDR stavbo v celoti obnovila. V obnovljeni stavbi 
so šahisti svoje prostore dobili v prvem nadstropju. Prvič v svoji zgodovini 
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so imeli te prostore res samo zase. Razen šahistov pa so v obnovljeni stavbi 
bili še: stanovanjska enota TDR, organizacija Zveze borcev NOB in mladinska 
organizacija. Našteti uporabniki so bili v pritličju. Mladinci so si, v glavnem 
s prostovoljnim delom, uredili kletne prostore. V teh prostorih je dalj časa 
deloval med mladimi zelo popularni »Rumlkukl«. Kulturniki so v (nadstropju 
poleg šahistov) dobili prostore za stalno likovno galerijo. V urejeni mansardi 
pa so prostore dobili: Občinska gasilska zveza, Rdeči križ in Radioamaterski 
klub Ruše. 

Ta najemna pogodba je bila sklenjena 8.10.1985. Dogovorjena je bila za 
dobo dvajsetih let. Za enostransko odpoved, v upravičenih primerih, sta se 
pogodbeni stranki dogovorili za enoletni odpovedni rok.

Velike družbenoekonomske spremembe ob koncu prejšnjega stoletja 
pa so posegle tudi v zgoraj navedena razmerja. Na podlagi zakona o 
denacionalizaciji so cerkvene oblasti v letu 1996 dobile vrnjeno »kaplanijo«, 
šahisti pa so bili ob res prijetne in lepo urejene prostore v središču Ruš. 

Vse je že kazalo na to, da bodo morali šahisti svojo dolgoletno dejavnost 
zaradi tega vsaj začasno omejiti ali celo prekiniti. Zahvaljujoč razumevanju 
vodstva Občine Ruše in še posebej zahvaljujoč iznajdljivosti takratnega 
načelnika Oddelka za družbene dejavnosti, prof. Vilija Rezmana, se to ni 
zgodilo. Predsednik društva Jože Režonja je 5. aprila 1996 z načelnikom 
uspel skleniti dogovor o tem, kako razrešiti nastalo prostorsko krizo za 
šahovski klub in tudi za druge uporabnike, ki so bili prizadeti zaradi vrnitve 
»kaplanije« denacionalizacijskemu upravičencu. Šahisti so se skupaj z 
likovnim društvom RULIK po nekaj mesecih preselili v prostore Centra 
interesnih dejavnosti, ki je lociran v pritlični zgradbi na dvorišču Glasbene 
šole v Rušah. Rešitev seveda ni idealna, vendarle pa omogoča nadaljevanje 
aktivnosti tako društva RULIK kot tudi aktivnosti Šahovskega društva. V 
obeh društvih vztrajno tli želja, da bi vendarle prišli do ustreznejših in po 
možnosti »lastnih« prostorov, ki bi bili namenjeni samo njim.

Člani šahovskega društva so prepričani, da bi se v ustreznejših prostorih 
lahko njihove aktivnosti še bolj razmahnile. Predvsem bi pritegnili nove, 
mlajše šahiste, ki naj nadaljujejo pestro zgodovino šaha v našem kraju. 
Da s pomladitvijo društva mislijo resno, so člani Šahovskega društva Ruše 
dokazali s tem, da so na zadnji letni konferenci v januarju 2007 določili 
posebno skupino z nalogo da akcijo izpelje. Skupino vodi predsednik 
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Vodstvo Šahovskega društva Messer Slovenija želi v svoje vrste pritegniti  mlajše šahiste. Se jim bosta 
nekoč pridružila tudi Žiga in Andraž, ki počasi že odkrivata skrivnosti kraljevske igre? 

društva Albert Žerdin, v njej pa sodelujejo še: Anastazij Muskovič, Marjan 
Ribič in Rajko Gracej. Z vključitvijo mladih moči pa se bo za gotovo močno 
dvignila tudi kakovost igranja kraljevske igre v Rušah in v širši okolici.
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Z Lojzetom se poznava že zelo dolgo. Pravzaprav ne vem več, kdaj in kje sva 
se prvič srečala. V vseh letih je najino znanstvo od poslovnih, šahovskih in 
privatnih stikov preraslo v trdno prijateljstvo, čeprav sva včasih o kakšnih 
poslovnih vprašanjih imela tudi različna mnenja.

Alojz Vrečko - Lojze se je rodil leta 1942 v Vrbnem, blizu Šentjurja pri Celju. 
Po maturi na Gimnaziji Celje je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani, kjer je ob delu končal še magistrski študij.

Da je postal Rušan, je zaslužna njegova življenjska sopotnica Vlasta Sonnenwald, 
s katero se je spoznal med študijem v Ljubljani. Skoraj vso svojo delovno dobo 
je posvetil Tovarni dušika Ruše, kjer se je leta 1965 zaposlil kot mlad pravnik. 
V dveh mandatih je bil tudi njen glavni direktor. Vmes je za krajši čas delal v 
sestavljeni organizaciji KEMA, bil je predstavnik tovarne v Nemčiji in za več let 
prevzel odgovorno mesto predsednika uprave Slovenskih železarn v Ljubljani. 
Od tu pa se je znova vrnil v Ruše in na mestu direktorja TDR Metalurgija 
sodeloval v procesu njene sanacije.

S šahom se je podrobneje seznanil v svojih gimnazijskih letih v Celju. Tukaj 
si je pridobil najprej četrto, zatem pa še tretjo šahovsko kategorijo. Šahovsko 
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znanje je nadgrajeval tudi med služenjem vojaškega roka v Bovcu. Z igranjem 
šaha je nadaljeval tudi po prihodu v Ruše. Njegov tast Srečko Sonnenwald je 
bil v maju 1936 soustanovitelj in dolgoletni član Šahovskega društva Ruše. 
Tudi Lojze je bolj ali manj aktivno igral v društvu med vso svojo delovno dobo. 
Večkrat je pomagal našemu društvu zagotoviti materialna sredstva in iskati 
prostore za igranje. Med kolegi šahisti velja za »gentlemena«, saj velikokrat 
tudi v dobljeni poziciji ponudi ali sprejme remi, če se mu zdi, da si ga je 
nasprotnik s svojo igro zaslužil.

Ideja o pisni obeležitvi 70 
– letnice organiziranega 
šaha v Rušah je njegova. 
Tudi pretežni del zbiranja in 
obdelave gradiva je opravil 
sam. Idejo sem z veseljem 
podprl in bil navdušen, ko 
sem dobil v oceno njegov 
prvi osnutek. Kot običajno 
je Lojze tudi to nalogo vzel 
zelo zares in pripravil pravo 
malo enciklopedijo ne le o 
Šahovskem društvu Ruše. Smiselno je povezal društvo in njegove posamezne 
člane z dogajanji v Tovarni dušika Ruše, v kraju Ruše in celo z dogajanji v 
našem širšem prostoru. Bralec njegovega dela se bo tako na poljuden in zanimiv 
način spomnil mnogih Rušanov, ki so ali pa še igrajo šah, poleg tega pa tudi 
nekaterih najpomembnejših mejnikov v naši novejši zgodovini. Prepričan sem, 
da bodo Podobe ruških šahistov zanimivo branje ne le za šahiste, ampak tudi 
za širši krog bralcev.

Ob koncu mi preostane samo še, da se Lojzetu v imenu našega šahovskega 
društva iskreno zahvalim za opravljeno delo in mu zaželim še veliko plodnih 
let, ne le pri igranju šaha.

Albert ŽERDIN, 
predsednik Šahovskega društva 
MESSER SLOVENIJA, RUŠE
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Lojze Vrečko (desni) in dipl. inženir Danilo Lukač, direktor 
družbe Messer, spremljata šahovsko partijo
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Messer Slovenija



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)

NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)

50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)

ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)

V PRIPRAVI
IZ VEČERA V DAN
SKRBIMO ZA SVOJE OKOLJE
OBLETNICA ČEBELARJEV
100 LET PGD RUŠE

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO NAŠO 
IZDAJATELJSKO DEJAVNOST!
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