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DOSLEJ IZDANO
FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)
BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)
KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)
DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA, POMLAD 
JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)
ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)
LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)
BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)
OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)
FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)
ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)
NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)
SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 2005)
LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)
SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)
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)
PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)
ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)
100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)
IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)
OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)
ZGODOVINA GODBE RUŠE - 80 LET
(Mateja Vizjak, 2008)
DEŽELA Z RADIRKO  
(GREMO NA VOLITVE)
(Uroš Vošnjak, 2008)
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UVOD - PRVIH DVAJSET LET

V letu 2019, četrtega februarja, naše društvo 
praznuje »rojstni dan«. Že dvajseti po vrsti. 

Zapis, da je to naših prvih dvajset let kaže seveda 
na ambicijo, da bi bili radi tudi v bodočnosti še 
»na sceni«. Kot društvo, kolektiv, v katerem bodo 
»vajeti« prevzemali v svoje roke mlajši. Zagotovo 
z bolj svežimi ali vsaj nekoliko drugačnimi in-
teresi, znanji, usmeritvami. Temeljne vsebine, 
ki smo jih gradili dvajset let, pa bodo najbrž le 
ostale. Če bo tako, bodo člane društva še v pri-
hodnje povezovali nekateri skupni interesi: prvi 
je gotovo interes, povezovati ljudi, podobno mi-
sleče, kar se tiče naklonjenosti do našega okolja. 
Tistega, ki mu rečemo naravno okolje in tistega, 
ki ga označujemo z besedo socialno. Če bo tako, 
bo društvo še naprej organiziralo druženja na 
številnih rekreativnih pohodih in vzponih v vi-
soke gore. Prav tako bo ohranilo pripravljenost, 
napotiti se na daljša potovanja, spoznavati druga naravna in družbena okolja, kulturo, 
življenje ljudi. To pa lahko spoznavamo skozi raziskovanje preteklosti, ohranjanje ter 
promoviranje vsega za človeštvo vrednega ter opozarjanje na stranpoti, na katerih je bilo 
našemu rodu prizadejano gorje. Skrb za naravno okolje ter humani, boljši svet naj osta-
neta stalnici, bodisi da gre za geografsko zelo oddaljena okolja, ljudstva, kulture, sku-
pnosti, bodisi za naše najbližje okolje. Vsi imamo skupne temeljne, univerzalne pravice, 
temeljne, univerzalne dolžnosti in nihče ne bi smel nikoli pozabiti na to. Pa ne le, da ne 
bi smel potiskati tega v pozabo – moral bi si aktivno prizadevati zanje, za dobro vseh – 
tudi tistih, ki jih ne poznamo, ki jih nikoli nismo in ne bomo srečali. Samo tako se lahko 
približujemo vrednotam univerzalnosti in samo tako lahko premagamo kal sebičnosti.

Kako smo to počeli v preteklih dvajsetih letih, najdemo dovolj zapisanega v naših poroči-
lih o delu. V zadnjih letih ta poročila izhajajo v obliki publikacij z naslovom ALMANAH. 
V njih najdemo številke, vsebine dela, v njih lahko preberemo, s čim smo bili zadovoljni, 
preberemo lahko tudi kaj o tem, kar nam ne gre najbolje od rok. Razen tega tam poi-
ščemo še programske usmeritve in konkretne plane za naše bodoče delo. In, ker nismo 
povsem indiferentni do dogajanj okoli nas, še kakšno bežno misel, komentar, stališče 
do nekaterih »pomembnejših tem«; tistih, ki se nas dotaknejo neposredno ter govore o 
razvojnih vprašanjih in političnih vidikih le-teh, in tistih, ki se zde, kot da se nas zaradi 
oddaljenosti sploh ne tičejo. Na kratko se bomo tako ozrli še na naše »dvajseto« leto.
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Druženje je bilo vodilo našega dela. Družili smo se na številnih pohodih in izletih, po-
tovanjih. Izbirali smo jih tako, da so se jih lahko udeleževali mladi in starejši, tako, da 
niso bili prezahtevni. Prijazen obisk in lepi spomini ter ocene so nas prepričali, da je 
bila izbira pravšnja. V želji, da bi posamezniki, ki so bolj aktivni, delili svoje vtise s po-
hodov … z drugimi, je bilo organiziranih še nekaj potopisnih predavanj in aklamacije 
po predavanjih povedo vse.
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Kaj smo počeli, kaj doživeli, kako smo bili zadovoljni … lahko vidimo tudi, če si ogleda-
mo našo fototeko, ki postopoma nastaja in ki beleži naš čas ter ga ohranja za bodoče rodo-
ve. Nekaj od tega je bilo objavljenega na naši spletni strani, nekaj na javno predstavljenih 
razstavah, PowerPointih, še več pa je seveda shranjenega v zasebnih arhivih udeležencev 
naših prireditev. V skladu s statusom kulturnega društva v javnem interesu tako ohranja-
mo dediščino. Približno ducat je bilo foto predstavitev in prav toliko je bilo organiziranih 
različnih delavnic ter predavanj. Tista srečanja, ki niso bila javna srečanja, na katera smo 
z vabili, plakati vabili širšo javnost, sem seveda niso všteta – bilo pa jih je še precej več 
in so tekla kot pripravljalni sestanki. Na takšnih, na katerih je sodelovalo le nekaj ljudi, 
slengovsko rečeno: »nosilcev informacij, pričevalcev, protagonistov«. V glavnem seveda 
starejših, takšnih, ki jih štejejo tudi okoli devet desetletij in več! To si lahko pripišemo kot 
»posebnost in odliko našega delovanja«. Starost ni le breme, pogosto nas »rešuje«!

Naš način dela ni le ljubiteljski. Povežemo namreč številne posameznice(ke) raziskoval(ke)
ce, znanstvenice(ke), organizacije, kakršne so univerze, knjižnice, akademije, arhivi ter dru-
gi zavodi. Vse to je potrebno, saj organiziramo znanstvena posvetovanja in strokovna preda-
vanja ter izdajanje znanstvenih tekstov v različnih publikacijah. Skupaj z drugimi (z javnimi 
mediji) smo prispevali še k nastanku številnim dokumentarnih filmov, oddaj, intervjujev, 
člankov. Nekaj pa k širjenju vednosti prispevamo sami z našo internetno stranjo, predava-
nji, predstavitvami knjig in organiziranjem etno prireditev. Prav nadrobno se o naši leto-
šnji »produkciji« ne bomo razpisali. Zabeležili bomo le bolj opazne prireditve po mesecih:

Razen občnega zbora smo februarja predstavili naš Almanah in organizirali razstavo. 
Marca je bila realizirana naša najzahtevnejša prireditev, strokovni posvet s spremnim pro-
gramom. Več mesecev smo raziskovali zgodovino TDR in organizirali predavanja, delav-
nice v povezavi s to tematiko. Knjiga je izšla konec leta. Izleti in pohodi so se vrstili eden 
za drugim: marca izlet za ženske, maja smo potovali v Makedonijo, oktobra na »obiranje 
mandarin«. Junija se tradicionalno »zgodi« 24 ur Martnice, prav tako Ivekov spominski 
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pohod, septembra pripravimo srečanje s predavanji ob »Ruški nedelji; skočimo na Šumik. 
Decembra zaključimo z »zabavnejšim« delom programa z obiskom mest, ki organizira-
jo  veseli december, knjižne izdaje pa pripravljamo tako, da so nekatere knjige decembra, 
druge pa na občnem zboru in marčnem posvetu prvič predstavljene v fizični knjižni obliki.

Nekaterih predvidenih nalog nismo mogli izvesti ali smo jih preoblikovali, odložili za 
kasnejši čas. Tako je bilo s predvideno promocijo Evropskega leta kulturne dediščine. 

Vsi zavodi se niso odzvali na naše povabilo k skupnemu delu. Tudi vseh knjig nismo mogli 
izdati – določeni avtorji zamujajo ali ne izpolnijo dogovorjenega v celoti. Posamične aktiv-
nosti so se izkazale za bolj zahtevne, kot smo predvidevali, zlasti izdaje publikacij, ali pa 
zadolženi za izvedbo niso opravili svojih nalog. Slednje velja na primer za »izlet za moške«.

Več dejavnosti pa je bilo takšnih, ki jih imenujemo »ad hoc prireditve«, ki torej niso 
bile načrtovane z letnim planom, a smo jih vseeno naknadno uvrstili v svojo delovno 
agendo. Na primer obisk Perknapove lukne, pa več potopisnih predavanj, PowerPoint 
predstavitev pohorskih planinskih postojank, predstavitev knjig (Pohorje in Kozjak), 
sodelovali smo v projektu Kamra, organizirali smo koncert dalmatinske glasbe s klapo 
Šufit in ohranili tradicijo martinovanja na Vinski poti.

Vso naše delo pa, kolikor toliko redno in celovito spremljamo z objavami člankov na la-
stni spletni strani. Nismo najbolj zadovoljni s pripravljenostjo članov za pisanje člankov 
in objavo fotografij – namenjeni smo to dejavnost izboljšati!

Tudi o vprašanjih, ob katerih se občasno zamislimo, ne bomo na široko razpredali, a ne 
gre pozabiti nanje. Dve takšni sta pomembni, pravzaprav temeljni: eno je vprašanje fi-
nanc, saj je pripravljenosti za donacije zmeraj manj, sredstev z javnih razpisov pa tudi; 
drugo je vprašanje »aktivnega« članstva. Skupaj nas je takšnih, ki smo plačali članari-
no, smo bolj ali manj aktivni (nekateri svojo aktivno vlogo, interes zadovoljijo z udelež-
bo na prireditvah, drugi tudi bolj aktivno in avtorsko) ostalo 145. Takšnih, ki aktivno 
organiziramo, »pri in po (s)pravljamo«, pa bi si tudi želeli več. Zato bomo skušali or-
ganizirati dve sekciji: eno, ki se bo organizirala za pripravo izletov, potovanj, pohodov 
in bo pred aktivnostmi udeležence »pripravila na potovanje« ter po tem organizirala 
izmenjavo vtisov na družabnih srečanjih; drugo, ki bo raziskovala našo (»ruško«) pre-
teklost, jo dokumentirala, zbirala fotografije, dokumente, informacije … in se sestajala 
na neformalnih srečanjih, na katerih bo razpravljala o naši zgodovini, o ljudeh, ki smo 
jih poznali, o dogodkih, ki jih nosimo v spominu (na primer o tem, kako smo letovali v 
Novem Vinodolskem, slavili dan samoupravljanja in se veselili prvomajskih praznikov 
…), ki bo izdajala publikacije. 

A jubileji niso namenjeni ne tarnanju in ne pretirani hvali, zato ta kratek uvodnik zaklju-
čujemo z željo, da bi naše delo še dolgo bilo prežeto z »elan vitalom«!

Vili Rezman, pRedsednik

PS

Odločitev Upravnega odbore društva je bila, naj bo jubilejni almanah bolj namenjen 
fotografiji kot besedam.
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PREGLEDNO POROČILO O DELU 
V LETU 2018

Društvo je imelo tri seje. Zbral se je občni zbor članstva, dvakrat pa je sklepal tudi 
upravni odbor: enkrat na redni in enkrat na korespondenčni seji. Pisarna je odprta 

enkrat mesečno, prav toliko pa je tudi dežurstev pred izleti, potovanji … Večina orga-
nizacijskega dela se realizira na osnovi kratkih ad hoc, neformalnih sestankov. 

Članstvo društva: 145 članic in članov.

Kulturne prireditve: koncert noneta Šufit, etno prireditev Martinovanje.

Publikacije: dve knjigi na temo dediščine.

Fotografske in PP razstave: 10 krat na temo dediščine.

Proaktivni partnerji pri dokumentarnem filmu RTV Slo o TDR in daljšem predstavitve-
nem intervjuju predsednika društva o LIRI in Rušah. 

Etno delavnice in predavanja: 11 krat.

Potopisna predavanja: 2 krat.

Znanstveni posvet: tradicionalni posvet meseca marca.

Promocija, objave člankov članov društva in drugih o delu društva LIRA: objave na in-
ternetni strani, na portalu KAMRA, na Domfestu, v Večeru, Delu, Vzajemni, Slovenskih 
Novicah, Štajercu, RTV Slovenija, BKTV … več deset krat.  

Manjših delavnic, raziskovanj, foto delavnic, sestankov, na katerih sodelujejo le aktivni 
člani ter predstavniki soorganizatorjev (PAM, UKM, MK, OŠ JG, NŠAM ter posamezni 
raziskovalci, znanstveniki … in ne tudi javnost, ne evidentiramo in ne navajamo – gre 
za desetine srečanj. (Pre)številnih birokratskih opravil, poročil, dokazovanj uradnim 
institucijam in postopkov kandidatur na javnih razpisih ne navajamo.

Program je bil »intoniran« na temo evropskega leta kulturne dediščine.
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USTANOVITELJI
Vili Rezman
Ladislav Pepelnik
Franc Fašnik
Tone Sračnik
Ivanka Prapertnik
Srečko Dobljekar
Jože Babič 
Sašo Ajd
Peter Šmidhofer
Darko Kukovec
Irena Stajan Kukovec
Darinka Mlakar

Igor Kapus
Truda Pepelnik 
Danica Vagner
Miro Jaušovec
Melita Zafošnik
Aigner Srečko
Mikuš Albert
Silvo Rep
Stanko Ozim
Anka Poglajen
Vlasta Mavrovič
Dominika Kotnik

20 LET ČLANI LIRE
Ajd Slavica
Ajd Josip
Ajd Saša
Jaušovec Miro
Jaušovec Nataša
Kljajič Andreja
Kotnik Lidija
Kukovec Stajan Irena
Kukovec Darko
Kukovec Sonja
Mavrovič Vlasta
Mavrovič Jože

Mlakar Božo
Pepelnik Vlado
Pepelnik Vene Truda
Prapertnik Ivanka
Pribožič Frida
Pribožič Rudi
Gregor Rezman
Metka Rezman
Vili Rezman
Trup Ivan
Vagner Danica
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LIRINI SVETNIKI/CE OBČINSKEGA 
SVETA V OR OD 1998 – 2014
1998 – 2002 
Ladislav Pepelnik
Jožef Babič
Franc Fašnik
Anton Gorjanc
Ivanka Prapertnik
Anton Sračnik
Darinka Mlakar

2002 – 2006
Ladislav Pepelnik
Alojz Vrečko
Ivanka Prapertnik
Franc Fašnik
Janez Roj
Zvezdana Remšak

2006 – 2010
Ladislav Pepelnik
Zvezdana Remšak
Miha Krajnčevič
Suzana Celan

2010 – 2014
Ladislav Pepelnik
Lidija Valenčak /Vili Rezman
Lovro Bačun
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MOJ POGLED NAZAJ

Dvajset let mineva od ustanovi-
tve našega društva, na katere-

ga smo lahko Rušanke in Rušani še 
kako ponosni, pa tudi mnogi  iz dru-
gih krajev, ki ste bili ali ste še člani 
LIRE. Začetki segajo v leto 1998, 
ko smo na lokalnih volitvah v občini 
Ruše nastopili z Neodvisno listo za 
razvoj Ruš LIRA. V občinski svet se 
je takrat uvrstilo 7 svetnikov in sve-
tnic z naše liste. Zadali smo si na-
logo, da ustanovimo društvo, ki bo 
usmerjalo svoja prizadevanja v ra-
zvoj občine Ruše. V mesecu febru-
arju, natančneje 4. februarja leta 1999 je bil ustanovni občni zbor društva. Poimenovali 
smo ga Društvo za razvoj LIRA Ruše. Zaradi precejšnje podobnosti s poimenovanjem 
neodvisne liste, ki je delovala na lokalnem političnem področju, so mnogi imeli  velike 
težave s prepoznavanjem in ločevanjem obeh samostojnih »subjektov«, tudi zaradi tega, 
ker so bili vsi svetniki neodvisne liste člani društva. Veliko energije je bilo potrebno  
vložiti za  razjasnitev razlik. Nekateri so razlike razumeli, tisti največji »oportunisti« 
pa imajo še danes težave z »razumom«. 

Delo našega društva je usmerjeno v različna področja družbenega in družabnega življe-
nja v Rušah. Poleg organizacije športno rekreativnih dejavnosti, družabnih prireditev, 
kulturnih dogodkov, turističnih izletov, založniške dejavnosti organiziramo tudi različne 
okrogle mize o razvojnih vprašanjih naše občine in se odzivamo na aktualne dogodke.

Leta 2008 je društvo štelo rekordnih 834 članov. Skoraj vsak sedmi polnoletni Rušan 
je bil član društva. Danes šteje društvo 145 članov. Večji del članstva je iz občine Ruše, 
veliko članov pa je tudi iz drugih krajev širom Slovenije in celo iz tujine.

Sedež društva je na Falski cesti 24, kjer imamo vsak prvi ponedeljek v mesecu uradne 
ure od 19.00 do 20.00.

Nepozabni so spomini na druženja, ki smo jih organizirali za naše člane. Mnogo zani-
mivih dogodivščin, anekdot, zgod in nezgod se je zvrstilo v vseh teh letih. Stkalo se je 
veliko trdnih prijateljstev, nesebično se je pomagalo mnogim, saj smo do sedaj organi-
zirali preko 25 različnih dobrodelnih prireditev. Z zbrano pomočjo smo marsikateremu 
posamezniku ali družini v stiski pomagali. Kdo se ne spomni Lirinih silvestrovanj, pu-
stnih povork, ko smo »skupaj spravili« in k sodelovanju  povabili vsa pomembna društva 
iz občine. Obudili smo tradicijo obiska Dedka mraza po vseh krajih občine. 

Teden otroka smo vsako leto obeležili s LIRINIM DIRENDAJEM. Vsi pomembni slo-
venski zabavljači otrok so bili gostje naši otrok, mnogo dejavnosti za animacijo naših 
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najmlajših pa smo organizirali z našimi požrtvovalnimi prostovoljci. Tudi po 1000 in več 
dobitkov smo ponujali na srečelovu in ves izkupiček vedno namenili za socialno ranljive 
skupine. Veliko pozornost smo namenjali mladim kulturnikom, ki so se tudi s pomo-
čjo našega društva uveljavili kot prepoznavni glasbeniki, literati, športniki, rekreativci. 
Pomoči in sodelovanja tudi starejšim nismo odtegnili, če so na nas naslovili prošnjo. In 
smo peli, brenkali, pisali, fotografirali, »športali« in še kaj.  

Nepozabni so bili naši literarni in glasbeni večeri, kjer je »staro in mlado« predstavljalo 
svoje dosežke z različnih področij kulturnega ustvarjanja. 

Posebej pomembna je naša založniška dejavnost, saj ne želimo pustiti v pozabo naše lo-
kalne zgodovine in literarnih ustvarjan naših članov pa tudi takšnih, ki so bili zgolj naši 
simpatizerji. Knjige, zgoščenke, filmski material, zvočni zapisi, video predstavitve, vse 
to je nastajalo v tej dvajsetletni zgodbi Lire. 

Po dolgem in počez smo prerajžali naše in tuje hribe in gore. Skoraj ni pomembnejše-
ga mesta v Evropi, kjer se ne bi kulturno in duhovno plemenitili. Dunaj, Budimpešta, 
Pariz, Beograd, Zagreb, Praga, Barcelona … Ja to so lepi spomini. Ne smemo pozabiti 
božično novoletnih obiskov mest v naši bližnji in daljni okolici, ki se ponašajo s čudo-
vito prednovoletno okrasitvijo. In ne boste verjeli, tudi novoletnega obiska Maribora z 
ogledom Vinagove kleti nismo pozabili organizirat. Seveda ni manjkal niti Dedek mraz, 
ki nas je popeljal po ulicah.

Že od vsega začetka našega delovanja, vsak mesec marec, peljemo dame v različna 
okolja na tradicionalni ženski potep.  Po dvajsetih letih se zopet vračamo na izhodišče, 
v katerem smo začeli s temi izleti in zato se letos ponovno podajamo v Prekmurje. Kaj 
pa moški izlet? Moški smo ta čas solidarni in pridno doma opravljamo hišna opravila J.

Že več let zapovrstjo odhajamo na »začasno delo v tujino«. Ko zazorijo mandarine, na 
Neretvi, se takoj zbere za bus ali dva Lirašev, ki s svojimi pridnimi rokami pomagajo 
domačinom pri obiranju tega sočnega sadeža. Seveda se spodobi, da tudi »izvozimo« 
poln avtobusni prtljažnik sadežev v Slovenijo. Cariniki nam vedno pogledajo skozi pr-
ste, saj vedo, da so mandarine zgolj za domačo  uporabo. 

Vrsto let smo obujali tradicijo starih običajev in Lirine koline so bile vedno priložnost, 
da smo pred novoletnimi prazniki »kakšno rekli« in se svinjsko pregrešili.

Vsa ta leta smo odlično sodelovali z mnogimi društvi v kraju in jih tudi finančno in ma-
terialno podpirali, pa naj je šlo za kulturnike, športnike ali gasilce. 

Ja, čudoviti so spomini na prehojeno pot. Liraši in Lirašice smo lahko ponosni na opra-
vljen delo v teh 20 letih. Veliko trdega dela je bilo opravljenega, a zadovoljni obrazi iz 
skromne besede zahvale so tisto, kar šteje. Nikoli ne bom pozabil besed Mladena Črnka, 
ki mi je ob  neki priliki dejal: »Liraši ste preporodili Ruše«. In res je tako, pa če je to 
komu prav ali ne.

Iskrena hvala vsem, ki ste v teh letih pletli zgodbo z imenom LIRA. Ponosni smo na 
opravljeno.

ladislaV pepelnik
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20 LET KRAJŠIH POTEPANJ IN 
DALJŠIH IZLETOV

A je res preteklo že toliko let? Koliko sem pa bil takrat star? Hči je bila stara tri leta, 
sina še nisem imel, letos pa je maturant.

Kar nekaj časa potrebujem, da pobrskam po spominu. Če se ne motim, je bil »moj« prvi 
izlet, izlet za ženske v Slovensko Bistrico in njeno okolico. Med drugim smo obiskali tudi 
vinsko klet. Izkazalo se je za dobro, saj se je po kozarčku vina razvezal jezik in dobre 
volje in smeha je bilo zmeraj na pretek. Tudi kasneje sem obisk katere od slovenskih ali 
kleti v tujini pogosto vključil v program izleta. Naj se ve, od kod prihajamo. Iz prelepega 
konca Slovenije, ki je bogat z vinsko trto in odličnim vinom.

In tako bomo letos izpeljali že 20. izvedbo izleta za ženske. Nobeno leto ga nismo 
izpustili.

Na upravnem odboru, katerega član sem bil od samega začetka, smo se odločili, da na-
redimo letno 4 izlete. V marcu smo ga posvetili nežnejšemu spolu, maja smo odšli kam 
dalje, v oktobru smo redno obirali mandarine (enkrat tudi olive), za konec leta pa smo 
se v predbožičnem času odpravili na ogled praznične okrasitve v bližnjo okolico. Seveda 
je bilo še veliko drugih krajših izletov, ki smo jih velikokrat tudi organizirali in izvedli 
na pobudo kakšnega člana društva.

Potreboval bi kar nekaj pomoči, spoštovane dame, glede na to, kje vse smo bili skupaj. 
Zgodilo se je, da smo odšli na pot kar z dvema avtobusoma. Kadar smo se s tako mno-
žično skupino samih  žensk ustavili na kakšnem počivališču, sem v očeh nekaterih mi-
moidočih videl zavist, v nekaterih nevoščljivost, pa tudi pomilovanje. Ubogi,  le kaj je 
naredil, se morda komu zameril, da ga je doletela takšna »kazen«. Pa drage dame, jaz 
tega nisem nikoli jemal na tak način. Zmeraj sem šel rad na ta ženski izlet. Tudi po ti-
stem, ko sem v Jeruzalemu, v osrčju ljutomersko-ormoških goric, sredi največje »žurke« 
rekel, da gremo domov in sem jih potem poslušal, da sem tečen, oziroma, da moram 
domov, ker imam doma hudo ženo.

Meseca maja, v mesecu ljubezni in mladosti pa smo skupaj izbrali kaj daljšega. Sicer 
ne vsako leto. Pa vendar, če se spomnimo (vrstni red je naključen, po spominu): Pariz, 
Španija, Berlin, Rim – Neapelj – Pompeji – Vezuv, Toskana, Nizozemska, Črna Gora. 
Srbija s Šargansko osmico in Drino, Albanija, Makedonija… Se še spomnite, kako smo 
uživali na operi v enkratni areni v Veroni ali na mjuziklu Elizabeth na Dunaju? Lepi in 
nepozabni spomini. Nekaj, česar se bom lahko spominjal v domu starostnikov na stara 
leta. Bog daj, da se bom le česa spomnil.

Zadnje desetletje pa smo se v oktobru podali v dolino Neretve. In kaj je tam tako poseb-
nega? Mandarine, sladke, okusne mandarine. Pa prijazna družina Babić, kjer smo pre-
nočevali in kjer so nas razvajali s kulinaričnimi dobrotami. Mandarine smo obirali obi-
čajno drugi dan, prvi dan pa smo namenili spoznavanju katere od bližnjih znamenitosti: 
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Mostar in Međugorje, Dubrovnik, Mljet, Korčula, Split, slapovi reke Krke, notranjost 
Hercegovine, Trogir. Glede na to, koliko sadik so udeleženci izletov nakupili v preteklih 
letih, bomo organizirali leta 2025 obiranje mandarin kar v Rušah in bližnji okolici. Da 
pa smo dobili občutek, kako se obirajo olive, smo se leta 2016 podali na Brač.

Za konec leta pa smo obiskali praznični Dunaj (enkrat prav butično – s kombijem), 
Bratislavo, Ljubljano in Zagreb dva krat,….

Zavedam se, da sem veliko stvari izpustil. Pa ne namerno. Preprosto, pozabil sem. Toliko 
je bilo vsega.

Vseh teh izletov ne bi bilo, če ne bi bilo vas, ki ste se zmeraj odzvali povabilu. Upam, da 
ste tudi z mojo pomočjo bogatejši za mnoga nova spoznanja in izkušnje.

Na koncu bi se rad zahvalil tudi za vse dobrote, ki jih udeleženci prinesete na izlete. 
Odlične krofe (jemo jih, četudi na poti ni Trojan), raznovrstno pecivo, domače zvarke, 
lekarno s sirupi, ki je zmeraj prisotna na avtobusu.

Prav vsak, ki je na izletu, prispeva kamenček v mozaik popolne in enkratne stvaritve.
miRo JaušoVec
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LIRINA PLANINSKA POTEPANJA 
SKOZI 20 LET

Liraši imamo radi naravo in 
eno od aktivnosti društva vseh 

dvajset let, je bilo pohodništvo. 
Veliko lepih, nepozabnih trenutkov 
smo preživeli med gorskimi vršaci. 
Čeprav smo si včasih izbrali kar 
naporne ture, smo bili toliko bolj 
veseli in ponosni uspeha, ko smo 
osvojili vrh.

Seveda smo bili na Triglavu, 
pa na Krnu, na najvišjem vrhu 
Karavank na Stolu, na Golici, na 
Storžiču,  v Kamniških Alpah na 
Ojstrici, na Brani, na Kamniškem 
sedlu, nekajkrat na Zasavskem 
hribovju in seveda na našem 
Pohorju, kjer smo prehodili celotno 
Ruško planinsko pot.  Pa tudi čez 
mejo smo pogledali, v Avstrijo in 
italijanske Dolomite. 

Povzpeli smo se na Komno, od 
tam k Triglavskim jezerom in se 
spustili čez strmo Komarčo  k iz-
viru Savice. Spet drugič smo se 
podali na Dobrčo in se prepričali 
o najbolj prijazni planinski koči, 
ki je bila ravno to leto izbrana s 
strani Planinske zveze Slovenije.  
Obiskali smo snežno jamo, se pov-
zpeli na vrh Raduhe  in sestopili na 
Loko. Eno leto smo se z Vršiča po-
dali na Kriške pode in od tam pre-
ko Sovatne do Aljaževega doma v 
Vratih. Zadnji, bol težek izlet je bil 
na Storžič, a smo ga po napornem 
vzponu tudi osvojili, pa še v doli-
no smo sestopili po zelo strmi poti 
preko Kališča.
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Zadnjih pet let izbiramo nekoliko 
lažje ture, a kljub temu zelo 
zanimive. Obiskali smo izvir Soče 
in se od tam odpravili k čudovitim 
Zapotoškim slapovom. V Italiji 
smo občudovali visoke Dolomite, 
obhodili Tri Cine in se veselili 
srečanja z ''velikim'' alpinistom 
Reinholdom Messnerjem.  Obiskali 
smo našo lepo Planico, se seznanili 
z vsemi športnimi objekti poleg 
skakalnic in se sprehodili v dolino 
Tamar pod našo najlepšo goro 
Jalovec. V Mojstrani smo obiskali 
planinski muzej in se mimo slapa 
Peričnik odpravili po poti ''Pod 
galerijami'' v dolino Vrat. 

Vsako leto v jeseni se ob Lobnici 
povzpemo  do slapa Šumik in 
sedaj, ko je ponovno odprta, tudi 
do Koče na Šumiku ter se preko 

Jelenje peči in Zgornjega Smolnika 
vrnemo v dolino. Dostikrat imamo 
ob povratku nahrbtnike bolj polne, 
kot na začetku, saj se v njih skrivajo 
jurčki in lisičke, pa še kakšne druge 
užitne gobice.

lidiJa Valenčak
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MOJIH PET LIRINIH LET

Leto 2019. Celih pet let je že od tega, ko sem, kot »nerušan«, začel sodelovati z Društvom 
za razvoj – Liro. Sodelovanje se ni zaključilo z iztekom enoletnega programa javnih 

del, preko katerega mi je bila ponujena priložnost, ampak se je vmes poglobilo. Do te 
mere, da sem od leta 2015 član njenega upravnega odbora. V tej vlogi skušam po naj-
boljših močeh sooblikovati društveni program in – kolikor je le mogoče – biti del njega. 
Tam, kjer se čutim najbolj suverenega, tj. pri raziskavah štajerske oziroma ruške (pol)
preteklosti, na predavanjih, strokovnih posvetih oziroma pri Lirini založniški dejav-
nosti. Tako sem v teh letih sodeloval pri zdaj že tradicionalnih marčevskih posvetih v 
organizaciji Lire in Mariborske knjižnice, najprej o pomembnih Rušanih (2015), nato o 
Glazerjih oziroma na slavnostni akademiji ob 90-letnici prof. Alenke Glazer (2016), pa 
o dr. Antonu Jehartu (2017) in o Prelomnih obdobjih na Ruškem (2018). V tem času je 
Lira organizirala številna strokovna in potopisna predavanja ter domoznanske pomen-
ke. Bil sem sogovorec na predavanju ob 150-letnici ustanovitve Kmečkega bralnega 
društva v Rušah (marec 2015), na posvetu Kdo je (bil) kdo (v Rušah)? (april 2016), na 
potopisnih predavanjih o Iranu (september 2015) ter o Siriji (maj 2016), na druženju za 
Gregorjevo pri Mucu (marec 2016), na domoznanskem pogovoru o falskih grofih Zabeo 
in njihovih knjigah (maj 2016), pa na strokovnem posvetu o ruških duhovnikih (septem-
ber 2016) ter na predstavitvi mladinskega romana Ane Koritnik o begunskih otrocih 
(maj 2017). Dogodki so se odvijali v prostorih hotela Veter, Doma kulture, v Knjižnici 
Janka Glazerja, pri Mucu in še kje. Vedno so bili dobro obiskani.  
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Če se ozrem nazaj v leto 2014 in pomislim, kako vsebinsko bogat program je izpeljalo 
društvo! Urbanovanje, sejem knjig, Lirin otroški direndaj, Martinovanje (s predavanjem 
»Tako s(m)o jedli in pili nekoč«), silvestrovanje, pa seveda številne planinske- (Pečke, 
Areh, Šumik, pohod po Zadravju) in druge izlete (večdnevnega v Črno goro, v dolino 
Neretve na obiranje mandarin, spominskega izleta za Iveka Krajnca (na Zapotoške sla-
pove), izlet za ženske (v Trst in Oglej)), 24-urni dobrodelni pohod na Martnico, poto-
pisno predavanje (Petra Kramerja o potepanju po Nepalu), glasbeni večer (z Milkom 
Homerjem), navsezadnje Lirin občni zbor.1 Najsi je šlo za kulturno-umetniške prire-
ditve ali športno-rekreativne dejavnosti – za vsakega se je nekaj našlo. Pet let pozneje 
poskušamo v tej smeri nadaljevati. Kar je ob vse manjših finančnih prilivih zelo težko.

Društva so pomembna opora vsakega kraja, občine, nasploh družbe. Ker povezujejo 
podobno mislečo skupino ljudi, se preko njih razvijajo določeni temelji družbe, pa naj 
gre tukaj za znanost, kulturo, izobraževanje, šport. Torej dejavnosti, pri katerih je naše 
društvo Lira močno zastopano. Razumljivo je, da se je v dvajsetih letih društvenega de-
lovanja število njenih članov, ki bi nam pri vseh naših dogodkih prostovoljno pomagali, 
zmanjšalo. Zato bi si tudi s strani Občine Ruše želeli malce več posluha. Še posebej, če 
odgovorni na občini poudarjajo, da posebno pozornost namenjajo prav izobraževanju 
in športu.2

matJaž GRahoRnik

1 http://www.lira-ruse.si/index.php/prireditve/62-obcni-zbor-lire (napisala Lidija Valenčak).
2 Ciljam na nagrado Zlati kamen za vzhodno Slovenijo, ki jo je Občina Ruše dobila pred dobrim letom dni, 

13. februarja 2018. Nagrada naj bi predstavljala vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvoj-
nem napredku Slovenskih občin. Po mnenju organizatorjev si je ruška občina nagrado prislužila zaradi 
razvojnega zasuka, ko se je namesto infrastrukture v ospredje postavilo človeka. Po določenih merlji-
vih kazalnikih je Občina Ruše ena najhitreje razvijajočih se občin v Sloveniji (vir: https://ruse.si/novice/
ruse-razvojno-najbolj-prodorna-obcina-v-vzhodni-sloveniji/).
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Z NAŠE SPLETNE STRANI

DVE DESETLETJI OBČNIH 
ZBOROV

Po skoraj dvajsetih letih delovanja društva se večini najbrž zdi, da je priprava zbora 
pravzaprav nekaj povsem rutinskega, kar lahko opravimo brez pretiranega truda. A 

vsaj za naše društvo to ne drži povsem. Ne gre le za to, da se zberemo, pregledamo, kaj 
smo počeli v preteklem letu in si na tej osnovi zastavimo nov letni plan dela. Seveda je 
vse to potrebno, a članstvo, ki še zmeraj sodi med številčnejše, kar zadeva društev v naši 
občini, si zasluži več kot le »prijaznost in pogostitev« ob koncu. Zato poprej zberemo 
in analiziramo številne podatke o naših članih(cah), prireditvah, ki se jih udeležimo ali 
jih sami oz. v sodelovanju z drugimi pripravimo ter izvedemo. Kar precej dela »tiči« 
za tem celoletnim delom in ko se zbere-
mo na zboru je prav, da tistim, ki postori-
jo največ, čestitamo in izrazimo zahvalo, 
čeprav jih izrecno ne imenujemo. Tisti, 
ki se precej redno udeležujejo večine na-
ših izletov, kulturnih, izobraževalnih ali 
rekreativnih, dobrodelnih prireditev, to 
delo natančno poznajo. Tisti, ki se druži-
jo z nami, pa niso člani ali so prisotni na 
redkeje izbranih prireditvah, pa so o delu 
obveščeni preko naše spletne strani.
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Posebnost našega društva v zadnjih letih je še »način« poročanja. V mislih imam 
ALMANAH, ki izide v obliki publikacije. Ne govori le o realizaciji in planu, med vr-
sticami lahko preberemo še kak razmislek o svetovnih in lokalnih dogajanjih, pred ka-
terimi ne bi smeli zatiskati oči. Na zboru članstva ALMANAH izročimo članom in ga 
tudi power point predstavimo. Predstavimo pa še kakšno izbrano kulturno temo. Letos 
je bila to predstavitev projekta memorialnega parka ruške župnije. Ta kulturna dedišči-
na zasluži več pozornosti, zato je OZ sprejel sklep, da s sklepom opozori na potrebo in 
našo pripravljenost, da se dediščina aktivneje ohranja ter predstavlja občinsko in župnij-
sko vodstvo. Upamo, da bo ta gesta dobronamerno sprejeta. Sicer pa bomo v letošnjem 
Evropskem letu kulturne dediščine v društvu še posebej delovni. Kakor bo potrebno 
nekaj več pozornosti nameniti bližajočim se obletnicam: 20 letnici Programa za boljše 
življenje (letos poleti) in 20 letnici obstoja društva (februarja naslednje leto. Takrat se 
bo potrebno zamisliti še nad dejstvom, da potrebujemo »svežih moči« za vodenje dru-
štva. Do takrat, ko se bosta obletnica in občni zbor »stekla« na skupni prireditvi, pa ste 
vabljeni na naše aktivnosti ter k pomoči pri delu!

 

 

 

Almanah 2018 - vlozek.indd   27 15. 04. 19   16:59



28 | ALMANAH 2018

Z LIRO NA ''ŽENSKI IZLET'' 

Prepoznate kraj na fotografiji? S tem naslovom na vabilu smo bile letos povabljene na 
LIRIN ženski izlet, ki ga je pripravil Miro. Priznam, da mi fotografija ni bila pozna-

na. V to pokrajino bolj redko zahajam, čeprav je kraj v Sloveniji in le dobro uro in pol 
vožnje iz Ruš. Do sedaj se mi je zdelo, da ti kraji ne morejo biti ne vem kako zanimivi. 
Uh, kako sem se uštela! SEVNICA. Ja, pa ja, saj že Američani vedo zanjo!

Izlet je bil posvečen spominu na Heleno Gorenak, dolgoletno članico društva. Helena 
je bila do lani, ko se je zaradi bolezni poslovila od nas, na skoraj vsakem LIRINEM iz-
letu. Na vreme, kakršnega smo imeli to soboto ( dež, dež in spet dež ) pa se nikoli ne bi 
ozirala, saj je bila zelo dobrega in širokega srca.

Vožnja do Sevnice nam je hitro minila. Zadnjo sekundo nam je uspelo na avtobusu raz-
deliti nekaj proti zobobolu in obvezen priboljšek v obliki peciva. Oboje je prispevala 
Slavica Ajd. Tudi njej smo posvetili precejšnjo pozornost, saj je le dva dneva pred izle-
tom praznovala svoj 80. rojstni dan. Se mi zdi, da je ponosna na svoja leta. Prav nič je 
ne težijo, čeprav si je že zaslužila pridevnik »najstarejša«. »Vse najboljše za te!«, je ob 
spremljavi harmonike (po njenih tipkah se je sprehodil Miro), zadonela napitnica šele 
po obilnem kosilu v znanem gostišču na kmetiji Močivnik (www.mocivnik.si).

Kmetija leži v vasi Okroglice. Na njej je zraslo gostišče, ki mu na kratko pravijo tudi 
»Pri Vidkotu«. Stara je skoraj dvesto let. Do prve svetovne vojne je bila tukaj gostilna, 
pozneje pa »pušelšank«. Sedanji gospodar je ponosen, da se njegovo vlaganje v kmetijo 
obrestuje. Ponašajo se tudi z lastnim smučiščem, tako da so zime pri njih prav prijetne.
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Nad kmetijo je na hribčku med Lisco in Velikim Kozjem lepo vidna cerkev Sv. Lovrenca. 
Na njenih travnikih vsako pomlad zacvetijo redke vrste cvetlic. Ena najbolj poznanih je 
Clusijev svišč, po domače encijan, zaščiten že od leta 1922. Nekje sem zasledila, da naj 
bi bilo to njegovo najnižje rastišče pri nas. Območje je zavarovano, saj je razglašeno za 
naravni botanični spomenik. Vidko pa je lepoto opisal s tem verzom:

Modro, modro cveti encijan
Sveti Lovrenc na Gori
z njim je ves obdan,
vsak tja gori si želi,

da odpočije dušo in oči.
Vidko 

V tovarni LISCA v Sevnici nas je gospa Kelemina s svojim štabom prodajalk (se razume 
- za ta dan močno okrepljenim), popeljala skozi skrivnosti nastajanja najlepših ženskih 
oblačil. Njihovi oblikovalci zasledujejo trende po vsem svetu. Na sejmih so prisotni ne 
le kot sledilci mode spodnjega perila oziroma sedaj že kar cele kolekcije oblačil (ženska 
se lahko obleče na enem mestu), temveč kot oblikovalci trendov. Predstavitve na teh 
sejmih so zelo drage. Izdelki so iz najsodobnejših materialov, ki so prav tako dobri, če 
ne boljši od bombaža. So certificirani (ekološki, brez niklja …). Kolekcije, stare tudi 40 
let ( t.i. klasika ), se še vedno prodajajo. Tudi v tujini. Počasi jih nadomeščajo z novimi. 
Proizvode šivajo še v Rusiji, Iranu in Turčiji. Njihovi kontrolorji hodijo po vsem svetu in 
nadzirajo delo tako, da je kvaliteta izdelkov taka, kot mora biti. Prodajo za 33 milijonov 
evrov artiklov letno. Prodajalne so razpršene po vsem svetu - poleg bivše Jugoslavije so 
še v Kijevu, Iranu, Avstriji in drugod. Letna rast Lisce je 5 do 10 %. Tudi pri moški ko-
lekciji imajo še veliko možnosti. Lejo je zanimalo, ali imajo tudi steznike za moške ...!?

KOPITARNA SEVNICA s 130 letno tradicijo je bila druga tovarna, ki smo jo obiska-
li. Njihov tehnični direktor nam je povedal, da je konec 19. stoletja družina Winkle iz 
Nemčije razširila proizvodnjo čevljarskih kopit na področje Slovenije. Tako je bila leta 
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1886 v Sevnici stara žaga predelana v proizvodno halo. Takrat so bila še vsa čevljarska 
kopita lesena. Bližina gozdov ter voda, potrebna za izdelavo, sta bili odločilni za izbiro 
te lokacije. Po letu 1975 so pričeli s proizvodnjo polietilenskih kopit. Za to so potrebo-
vali nove stroje, novo tehnologijo, nova znanja. Paleta njihovih izdelkov se je razširila 
na napenjače za čevlje, kasneje pa še na proizvode iz naravnih materialov, kot so les, 
pluta in usnje. Po bivši Jugoslaviji imajo 40 trgovin, proizvodne obrate pa v bližnjih 
Srbiji, BIH in na Hrvaškem. Pravi, da je bila to edina rešitev, da so jih lahko kontro-
lirali sami. Njihovi končni izdelki so iz programa pomlad-poletje in belega programa 
(za bolnice). Delavci delajo v eni izmeni, kar je njihova prednost. Večina zaposlenih 
ima še kmetijo, tako da lahko popoldne delajo doma. V drugem delu tovarne teče proi-
zvodnja plastičnih kopit. Kar 70 % surovin pridobijo z reciklažo, 30 % pa dodajo nove 
snovi. Za recikliranje jemljejo izključno njihova kopita. Proizvajajo še lesene vložke za 
v čevlje (tudi unikatne, cena teh pa je 500 €). Les ni lakiran. Tak, naraven vpija vlago 
in znoj iz čevlja in ga ohranja čistega. Njihova proizvodnja je polno zasedena. Letna 
rast pa je 3-4%.

Zadnji postanek je bil namenjen ogledu gradu SEVNICA. Leži na razglednem griču 
nad starim mestnim jedrom. Zgodovina njegovega nastanka je neznana. Predvidevajo, 
da je bil zgrajen po ogrskih vpadih v prvi polovici 12. stoletja. Prva pisna omemba sega 
v leto 1309.

Na zgodovinskem prizorišču se sevniški grad pojavi tudi v času hrvaško slovenskega 
kmečkega upora leta 1573. Ilija Gregorič, ki je z okrog šeststo puntarji prodiral po levem 
bregu reke Save od Vidma proti Radečam in Celju, je petega februarja prispel v Sevnico. 
Zakupnik gradu je bil tedaj baron Boltežar Lamberg, ki je puntarje pogostil s hrano in 
pijačo. Na ta način je grad obvaroval pred uničenjem, vendar pa se njegova taktika ne 
bi mogla obnesti, če se ne bi že poprej izkazal kot prijazen gospodar do svojih kmetov 
(Vir: Wikipedija, Grad Sevnica, Zgodovina gradu).
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Danes je grad obnovljen. V njegov sklop spadata še Lutrovska klet, ki je služila kot 
molilnica, ter obsežen park. V drugem nadstropju, kjer je imela svoje prostore grajska 
gosposka, sta konferenčna in poročna dvorana, kapela, v stolpu pa obnovljene freske 
štirih letnih časov.

Grad Sevnica danes predstavlja osrednji kulturno zgodovinski objekt v občini. Po ogledu 
smo se ustavili še v njihovi prodajalni in kavarni. Kot že pri prejšnjih dveh postankih 
(Lisca in Kopitarna) se je 
tudi tukaj napetost naših 
denarnic sprostila. Po tež-
ko pričakovani Melanijini 
torti smo se odpravili proti 
avtobusu. Šofer nas je 
srečno pripeljal do doma. 
In ne boste verjeli, nekateri 
smo celo ujeli zadnji del 
nadaljevalke na komerci-
alni TV…

danica Veselko
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PRELOMNA OBDOBJA

Z naslovno temo smo skušali na letošnjih marčevskih posvetovanjih v Rušah opozoriti 
na pomembne obletnice in prispevati kakšno novo spoznanje oziroma iztrgati do-

godke, osebe, okoliščine … morebitni pozabi. Organizatorji (LIRA, MK, UKM in OŠ 
JG) smo povabili širši krog raziskovalcev, strokovnjakov, institucij in posameznikov iz 
domačega okolja in kar nekaj se jih je odzvalo. Le strokovne in nekatere druge institu-
cije, za katere smo bili prepričani, da bodo oziroma bi morale biti med najbolj kompe-
tentnimi in zainteresiranimi (muzeji …) so ostale večinoma v svojih »nemih zavetjih«.

  
Posvet je tekel v dopoldanskih urah in to ves dopoldan in čez. Obiskovalci so pokazali 
zanimanje tudi za spremljajoči program, razstavo knjig in fotografij in pripravljene po-
wer pointe o TDR ter HE FALA. Možno si je bilo ogledati še dva dokumentarna filma 
(Fabrika Maribor in film o Dravskih elektrarnah). Vsebinsko res bogatemu posvetu so 
»dodali težo« še učenci osnovne šole, ki so med drugim prebrali Glaserjevo pesem, s 
katero je protestiral, da so kmetje prodali zemljo, na kateri so kasneje zgradili tovarno. 
Prebrali pa so tudi vsebinsko povsem drugačno pesem, ki jo je kot svojevrstno himno 
fabriki spisal ugledni krajan, priložnostni zgodovinar, ing. Josip Teržan.
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Drugi aktivni udeleženci (mag. Matjaž Grahornik, dr. Gregor Antoličič, oba s SAZU, 
mag. Lilijana Urlep iz NŠAM, dr. Vlasta Stavbar iz UKM, upokojeni zgodovinar dr. 
Marjan Toš, dr. Miha Šimac iz Teološke fakultete, Tone Korošec, upokojeni major, ki je 
za to priložnost nadel uniformo, kakršno je nosil tudi general Maister, duhovnik Robert 
Senčar, upokojeni vodje falske elektrarne Kristijan Mravljak in predsednik društva 
LIRA Vili Rezman) so predstavili vsebino svojih raziskovanj o I. svetovni vojni v našem 
okolju in o začetku delovanja HE Fala in TD Ruše. Slednja bi morala stati po prvotnih 
načrtih na Fali in s pomočjo »falske« elektrike pretapljati v Rušah surovine v karbid, 
namenjen izdelovanju streliva za avstro ogrsko vojsko. Za vojsko, v kateri so služili in 
umirali številni Rušani in okoličani. O svojih sorodnikih, udeležencih I. svetovne vojne 
sta spregovorili potomki Jelka Šporin, roj. Šarh, in Majda Toplak, roj. Dolinšek, hčerka 
vojaškega kurata, ki je ob vseh drugih težavah občutil teže obeh svetovnih vojn kot uje-
tnik, izseljenec in interniranec.
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Beseda uvodničarjev in razpravljavcev je tekla o prelomnih dogajanjih. Torej takih, ka-
terih posledice so bile tako po tragičnosti, pomenu, trajnosti … v resnici tudi »usodne«. 
Naj gre za okoli 1700 vpoklicanih vojakov iz Ruš, Lovrenca, Puščave, Selnice, Limbuša, 
ali za tisoče vojnih ujetnikov (predvsem Rusov in Lahov, ki so med drugim gradili Falo 
in TDR), naj gre za svojce, ki so ostali brez bližnjih, naj gre za borce za severno mejo 
(preko sedemdeset prostovoljcev iz naših krajev), naj gre za šole, ki so utrpele veliko 
škodo in všolane, ki niso mogli normalno pridobivati znanja in se pripravljati na samo-
stojno življenje, naj gre za cerkve, ki so ostale brez zvonov in duhovnike, ki so prvotni 
zanos ob junaštvih borcev v nesmiselni vojni spremenili v prošnje, da bi bog kmalu 
končal morijo …, v vsakem primeru gre za prelomne čase.

Prelomnost se sočasno kaže še v industrializaciji naših vasi pod in na obronkih Pohorja, 
Kozjaka. Res, industrializacija se je pričela že v zgodnjem 19. stoletju, zlasti v Rušah, 
natančneje na Smolniku. Predvsem tu so začeli rasti veliki industrijski obrati, steklarne, 
kovačije, žage. Morda so pred in med vojne kje na kakšnih dvorih in vladnih ter vojaških 
palačah nazdravljali s kozarci, narejenimi v našem okolju, morda so se vojaki vkopavali 
z lopatami in krampi ter pobijali s sekirami, noži, bajoneti, skovanimi v tukajšnjih ko-
vačijah. Gotovo so na frontnih črtah umirali prestradani, izčrpani, onemogli, obupani, 
otopeli mladeniči in zreli uniformirani moški, pa tudi bolničarke in drugi zaledniki, 
zadeti od eksploziva iz ruškega karbida. Na kratko omenjena tragika terja spomin. Bolj 
kot številne prireditve, ki so tudi del vsakdanjega življenja, a se jih po pomenu ne da 
primerjati – čeprav imajo odločevalci, politični in drugi, za prireditve v smislu »kruha 
in iger« pogosto več posluha kot za prelomne fenomene in čase.

No, v Rušah in širši okolici pa se prelomnost po končani vojni ni »ustavila«. Nadaljevala 
se je kot v vojni začeta »druga industrializacija«. Nosilna je bila Tovarna dušika. Nič 
več ni bila namenjena proizvodnji streliva, pač pa karbida in tehničnih plinov za civilno 
rabo, umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, različnih metalurških in abrazivnih, brusnih 
sredstev. TDR je gradila. Ne le proizvodne obrate. Tudi stanovanja, šole, javne zgrad-
be, zdravstvene, kulturne, športne … Zaposlovala je na tisoče ljudi, ki so tukaj našli 
delo, družino, izobrazbo, dom … Kraj se je fizično, gradbeno za nekajkrat povečal ter 
ponovno, tristo let po znameniti Ruški latinski šoli, postal mednarodno prepoznaven 
in ugleden, pomemben. Kraj dobrega, boljšega, vrednega življenja. Vse do sesutja, kar 
nekakšne implozije ob novi prelomnosti, osamosvojitvi, v kateri se je »zlomila« TDR, 
pa Tobi, pa Metalplast, pa Jeklo, pa Tovarna kos in srpov, pa Ferroterm …

In danes? Smo priča še enemu valu »negativne prelomnosti«? Čeprav si je gospodarstvo 
že dodobra opomoglo, o čemer več govore politiki kot gospodarstveniki? V Rušah pra-
vega okrevanja najbrž ne moremo opaziti. Delujoča podjetja, družbe na teritoriju nekda-
nje TDR zaposlujejo skoraj 10 (deset) krat manj ljudi, v Bistrici je še slabše, ob Lobnici 
si gospodarstvo še ni povsem opomoglo … Če je nekoč veljalo, da je za razvoj potreb-
na vitalna gradbena aktivnost, moramo za Ruše priznati, da je povsem »obnemela«. 
Ko slišimo vodilne lokalne politike govoriti, da je stanovanj preveč, da je treba vlagati 
predvsem v prosti čas, razonodo, »kolesarjenje«, promocijo, informiranje, vnanji »lišp« 
…, nas mora zaskrbeti. Zakaj? Zato, ker takšne »fabrike«, kakršna je bila TDR ni več. 
Nobena »tovarna« ne bo več skrbela za prostorsko načrtovanje, kot je TDR. Nobena za 
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»družbeni standard«, kot je TDR. Nobena za šolstvo, stanovanjsko (neprofitno) gradnjo, 
kulturno, športno dediščino …, kot je TDR. Lokalni skupnosti pa, čeprav je to njena 
ustavna pristojnost in odgovornost, do tega ni veliko mar. A o teh in drugih »prelomnih« 
obdobjih bo več govora na drugih posvetih, v drugih knjigah in drugačnih priložnostih. 
Podrobneje pa bo o tem, o čemer smo govorili 21. marca, javnost obveščena preko zbor-
nika prispevkov in njegove javne predstavitve.

V. Rezman
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TRI URE NA »POHORJU«
Približno tri ure smo pohajkovali po Pohorju – tako, virtualno, kot se dandanes temu reče.

V resnici smo se zbrali v naši knjižnici in prisluhnili 
domoznanskemu pomenkovanju o planinskih in dru-
gih postojankah, ki so ga pripravili Andrej Gulič, 
Nina Vuk Hriberšek, Gregor in Vili Rezman. Povod 
za srečanje je bil izid knjige z naslovom POHORJE 
in KOZJAK, ki jo je spisal in s fotografijami opremil 
ANDREJ GULIČ, zgodovinar, ki vodi Zavod Gremo 
na Pohorje. Ukvarja se prvenstveno z ohranjanjem in 
promocijo kulturne in naravne dediščine in v letošnjem 
Evropskem letu kulturne dediščine se zdi izid ta-
kšne knjige »kot naročen«. Knjiga je res bogata, tako 
vsebinsko kot po likovni opremi. V njej pa najdemo 
zanimivo branje o planinskih podružnicah (društvih), 
zavetiščih, kočah, domovih, o letoviščih, penzionih, 
zdraviliščih, o razglednih stolpih in o romarskih toč-
kah. Seveda smo največ pozornosti posvetili tistim postojankam, ki so nam najbližje, 
dogodkom in prireditvam v zvezi s tem, pa tudi tistim, ki jih v knjigi ni najti, pa so del 
naše preteklosti in vsakdana (Glažuta, Martnica, Cojzerca ...) Omeniti velja, da se je 
avtor omejil na delovanje planinskih postojank v prvi polovici prejšnjega stoletja in da 
že ta omejitveni kriterij omejuje možnost, da bi se razpisal o vsej »planinski gradbeni 
dediščini«, ki jo premoremo. Torej je še kar nekaj izzivov, da se projekt razširi.
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Ampak, ker ni šlo samo za gradbeno dediščino, temveč za 
širšo kulturno, etnološko dediščino, smo si privoščili še 
nekaj mitologije, domišljije, literature. Patrik Vicman je 
zato srečanje začel in (po dveh urah zanimivega razgovo-
ra z avtorjem)  končal z branjem Schlosserjevih Pohorskih 
pripovedk.

Uvodoma je dva ducata prisotnih, ki so kasneje pozorno 
prisluhnili in tudi »segli v besedo«, pozdravila še ravna-
teljica knjižnice Dragica Turjak. Zbrane je opozorila na 
priložnostno razstavljene knjige o Pohorju in fotografije, ki 
bodo po srečanju še nekaj časa ostale razstavljene v vitrini. 
O tem, kaj imamo povedati o pohorskih kočah, se je prišlo 
prepričati nekaj lastnikov le-teh. Tudi sami so prispevali 
k zanimivosti srečanja in nič čudnega, da smo se po ura-
dnem delu še eno uro zadržali v »podaljšanem razgovoru«.

Po zaključku tega dne si lahko le še enkrat zadovoljno priznamo: Sodelovanje med dru-
štvom LIRA in drugimi partnerji, zlasti Mariborsko knjižnico, postreže zmeraj z novi-
tetami, zanimivostmi in z doživljaji, za katere nam ne sme biti žal časa. Pa še za našo 
dediščino, ohranjanje ter promocijo kaj postorimo hkrati!

Knjigo, ki jo lahko dobite tudi v naši knjižnici, pa le vzemite v roke!
Vili Rezman
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PERKNAPOVA LUKNA
TUDI »DOMA« JE LAHKO PRAV LEPO …

Že v naslovu kratkega pohodniškega »poročila« želimo povedati, da ni treba zmeraj 
na letalo ali kako drugače daleč potovati, da bi videli, spoznali kaj novega in se imeli 

prijetno, doživeli kakšno zanimivo uro ali popoldne. Tokrat smo se v ta namen odpravili 
le »po hribu navzgor«, malce nad Ruše, na nekdanji, od srednjega veka tako imenovani 
Rasterberg. Ni nas bilo zelo veliko, a dovolj, da se je Miro Jauševec, ki je bil spiritus 
agens dogodka, lahko počutil »kaplarja«, desetnika.

Zbrali smo se v centru mesta, ob ruški grobnici z znamenitim spomenikom, pred nek-
danjo Dolinškovo kavarno. Le kdo se je še spomni kavarne ob starem vaškem vodnjaku, 
ki ga je konec 18. stoletja za Rušane dal zgraditi župnik Luka Jamnik? A ne bo beseda 
o njej in o drugem iz preteklosti Ruš, kar bi tukaj, v središču kraja boljšemu poznavalcu 
utegnilo »privreti iz spomina«. Morali smo naprej, proti kalvariji, ki bo kmalu slavila 
300 letnico. Danes, po zadnjem neurju, res ne izgleda prav spodbudno, a že se pripravlja 
obnova ter kulturni večer (za »ruško nedeljo«), na katerem bomo o njej lahko izvedeli 
več. Le treh skrivnostnih kamnov, ki naj bi ostali od prve postavitve in bi naj ob zadnji 
prenovi bili vgrajeni v nove temelje, ni več opaziti.

Najbrž mnogi ne vedo, a nedaleč, nad kalvarijo leže kosti po drugi vojni izvensodno 
pobitih (ne edine). Tam nekje, sredi nekoč obširnih vinogradov, ki so jih že v 12. stole-
tju tukaj zasadili takratni kolonisti. Ti so, po prihodu koroških benediktincev, lastnikov 
falske gospoščine, kultivirali severna pobočja Pohorja od Ruš pa vse do Peker. Kdo bi 
danes verjel, da so se tod raztezali bogati vinogradi in da je ruško vino imelo takrat vi-
soko ceno, višjo od tistega iz limbuških, pekrskih goric? A tako poročajo srednjeveški 
urbarji in bo najbrž že držalo.
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Po tej »vinorodni« okolici smo 
se podali na dvourno (tako je 
bilo obljubljeno) potepanje pro-
ti Knapovi (tudi »Perknapovi, 
Bajknapovi«) lukni. Le malokdo od 
domačinov je že bil tam. Mi smo, 
po tem, ko nas je sredi poti prijazno 
sprejel domačin Bogomir Mušič in 
nas popeljal v »brezpotje«, zakora-
čili med koprivami in po ozki, me-
stoma zelo strmi potki proti cilju – 
lukni, kot bi rekli pravi Pohorci.

Ni prav velika ta lukna: na nadmor-
ski višini kakšnih 500 metrov je za-
sekana v skalo. V dolžino meri petindvajset dolgih (metrskih) korakov, široka pa je le 
meter, mestoma malo več ali manj, hoditi je treba s sklonjeno glavo. Ljudska pripoved 
pove, da so tod nekoč kopali kremen za glažute (drugi menijo, da za tovarno dušika), 
a najbrž je bilo tukaj le nekaj poizkusnega iskanja surovine, ki pa ni bilo uspešno in 
je bilo opuščeno. Menda pa si je tukaj za nekaj časa uredil »skrivni dom« par, ki se je 
skrival pred policijo. A vse to niti ni bistveno, pomembno je, da pripoved vzburja naše 
zanimanje in domišljijo.
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Še eno zanimivost smo srečali sredi poti: Repoluskovo »staro hišo«, nekoč furmansko 
gostilno (ne Martnico), kakršnih je bilo tukaj, ob poti iz Ruš do Areha (ali obratno) več.

Menda so bile štiri. Več sto let stara hiša, etnološka, profana stavbna dediščina, ki je 
»budno oko« ZVKD ne opazi, še kljubuje zobu časa in lastniki na okenskih policah še 
zalivajo tja v »teglih« postavljene rože. Do kdaj bo ta dediščina še kljubovala? …

Naš čas pohoda se je raztegnil za tretjino napovedanega, za eno uro (vmes so dekle-
ta nabrala tudi nekaj gob, poletnih gobanov, celo marelo v docela netipičnem, vla-
žnem in senčnem okolju - narava se je res zelo spremenila! -, drugih pa so se previ-
dno izognila). Preden so te gobe (in nekaj Mušičevega »šnopsa«) odnesle v dolino, pa 
smo se družno okrepčali v Mušičevi vrtni lopi, pravzaprav lepo urejeni preši. »Padle 
so ideje«, da bi obisk te lukne bil dovolj za en popoldan!? Žena Marjetka, ki se je 
medtem vrnila iz službe in pomagala pri pogostitvi, rada pohvali moža. Nič čudne-
ga, saj je lepo »sestavil« brunarico (vez med bruni je iz maha), izdelal leseno notra-
njo opremo, ohranil nekaj starega obrtniškega orodja, skupaj pa postorita še marsikaj: 
zlasti skrbita za zgledno urejenost domačije, prijazno vzdušje na njej, za to, da pri-
delek iz sadonosnika, vinograda in vrtov »ne propade« (vino, žganje, vloženo sad-
je …) in da se mimoidoči z veseljem ozrejo na domačijo in rečejo: »Res skrbno …!«
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Še bi lahko pripovedovali o …, a pustimo številnim pohodnikom iz Ruš proti Martnici, 
Arehu …, da sami odkrivajo številne znamenitosti, zanimivosti! Torej, čim bolj pogo-
sto na »raziskovalno« pot po ruški, s kulturno dediščino bogato »obdarjeni« okolici! 
Morda vas spodbudijo tudi fotografije, ki sta jih prispevala še Matej Mencinger in Jernej 
Rodošek.

Vili Rezman
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NA ROJSTNI DAN TDR
smo se kljub poletni pripeki in na neobičajen datum, prvega avgusta, ko »so vsi na do-
pustu«, zbrali v Vetru, da bi se spomnili »naše fabrike«. Glede datuma nismo imeli 
možnosti, da bi kaj dosti izbirali. Takrat, točno sto let nazaj, se je pač zgodilo: tri mese-
ce po začetku obratovanja falske elektrarne so zaposleni v Rušah opravili še prvi izliv 
(»abštih«) pri karbidni peči.

Preko trideset udeležencev, kolikor se nas je zbralo, se nas je po uvodnih razmišljanjih 
in po power point predstavitvi starih fotografij »zapletlo še  v dolg pogovor in pripove-
dovanje spominov. Zdelo se nam je prav, da kljub temu, da »fabrika«, kakšno smo po-
znali, že desetletje ne obratuje več, ne pozabimo na to, kako tesno smo povezani z njeno 
preteklostjo. Da, celo tisti Rušani in drugi, ki niso nikoli delali v njej ali ki so se rodili 
po letu, ko je bila »predana državi, torej nacionalizirana«, smo številni okoličani na nek 
način dediči. Zlasti, če živimo v kraju, v stanovanjih, ki jih je v velikem številu gradila 
tovarna, če smo hodili v šole, ki jih je zgradila ali dotirala TDR, če smo bili deležni njene 
štipendijske politike, pomoči prostovoljnim društvom itd. Na vsakem koraku v našem 
okolju je namreč še moč čutiti »fabriko«.

O tem in drugem je torej tekla beseda. Zlasti smo lahko veseli, da se nas je na tej, drugi 
delavnici o TDR zbralo kar nekaj takšnih, ki smo bili pripravljeni kaj pokomentirati, 
razložiti, pojasniti. In prav tako smo veseli dejstva, da se je tudi po delavnici že oglasilo 
nekaj posameznikov, ki so poslali kak zapis, fotografijo in ki so izrazili pripravljenost, 
sodelovati pri nastajanju knjige o TDR. Tokrat sta bila med drugimi, nekdanjimi zapo-
slenimi Rušan(kami), ki kaj vedo o tovarni in spomine radi delijo z nami, tudi dva bivša 
direktorja, Albert Žerdin ter Rafael Razpet – kako lepo bi bilo, če bi se za sodelovanje 
odločili še drugi, ki »imajo kaj povedati«!

Ker bo prva knjiga o TDR izšla šele proti koncu leta, druga pa prihodnje leto, je časa 
torej še kar nekaj.

Vili Rezman

RUŠKA NEDELJA  
IN RUŠKA KALVARIJA

V preteklosti je bilo tako, da so ljudje pričakovali, da po Ruški nedelji ne bo več mušic. 
In da se bo počasi treba pripraviti na bratev. Sedaj je že kar nekaj let tako, da »po 

Ruški« skorajda ni več kaj pobirati. Bratev se pričenja veliko prej kot nekoč in proti sredi 
septembra, v času po Marijinem imenu pobirajo le še »zamudniki«. Tudi praznovanje lo-
kalnega cerkvenega praznika, ki pa kot kulturna dediščina velja za splošni praznik Ruš, 
se nenehoma spreminja. Letos je bilo praznovanje »trendno«; tako, kot zadnje obdobje: 
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vse manj obiskovalcev, ponudnikov, kar je, če pomislimo na ceneno bižuterijo, ki se 
običajno ponuja, celo dobro. Prave domače obrti je le za ščepec. Le za vrtiljak nikoli ne 
zmanjka interesa. Naše društvo pa je skupaj z župnijo, ki je seveda poskrbela za verski 
del praznika, ponovno povabilo občinstvo na poljudno/strokovno srečanje, na katerem 
smo predstavljali ruško in nekatere druge, znamenite kalvarije.

Glede na goste, ki smo jih povabili kot referente, je bilo moč pričakovati, da bo večer zelo 
zanimiv. In je bil. Tako lahko vsaj sklepamo po odzivih. Govora je bilo o kalvarijah na-
sploh (v predavanju mag. Lilijane Urlep), zlasti pa seveda o ruški, o Slovenski (na Pekrski 
gorci), o Nemški (v Mariboru), o malečniški, ki jo je postavil naših krajev mož (Marko 
Glaser), in o drugih. Ena najlepših na območju nekdanje AO je Kalvarija v Šmarju pri 
Jelšah. Tam imajo tik ob cerkvi in Kalvariji še Muzej baroka. Predstavitvi sta pripravi-
la tamkajšnji župnik, dekan Tadej Linasi in direktor muzeja ter knjižnice g. Jože Čakš.

Povabili smo ju z namenom: da morda z zgledom vzpodbudita še »Ruše«, da ponovno 
prično s snovanjem muzeja in z bolj aktivnim ohranjanjem naše lastne, bogate dediščine. 
Žal na občini in nekaterih drugih pristojnih javnih institucijah, zadolženih za varstvo 
kulturne dediščine, tega »apela« niso slišali: se principielno ne udeležujejo takšnih stro-
kovnih in promocijskih srečanj. Svoj čas posvečajo pač drugim »dolžnostim«, interesom. 
Nam pa se zdi, da bi vsaj v Evropskem letu kulturne dediščine do le-te, do dediščine in 
njenih »zagovornikov« morali biti bolj pozorni.

No, hvala bogu, župnik v Rušah drugače skrbi za sakralno dediščino. Obnavlja, vzdržu-
je jo tako, da bi ohranil avtentičnost, pričevalnost, izraz nekega časa in bistva, vsebine, 
ki se »skriva izza«. Tudi ruška Kalvarija, ki jo je lani, 21. decembra prizadela naravna 
ujma, je obnovljena tako. Želimo ji, da je ne bi kdaj »pohabljala« kakšna učena »post 
moderna« glava, ko se bo, če se bo, realiziral projekt celovite obnove ruškega križevega 
pota na Kalvarijo.

Prisotni udeleženci posveta so pokazali, tako vabljeni gostje kot domačini (med slednjimi 
je aktivno razpravljala tudi univerzitetna profesorica naših, »ruških« korenin, dr. Mojca 
Ramšak), da jim je naše dediščine še kako mar, in hkrati »nagovarjali«, da se naklonjen 

Almanah 2018 - vlozek.indd   45 15. 04. 19   16:59



46 | ALMANAH 2018

odnos do dediščine, kolikor je le mogoče, bolj krepi v prihodnje. Ob sklepu kar dolge, 
zanimive in inspirativne razprave pa lahko povzamemo za našim župnikom, g. Robertom 
Senčarjem, da je kalvarija nekaj, ob čemer bi morali vsi, verni in drugi, prepoznavati 
občo duhovno, moralno, etično, pastoralno vsebino. Neka, o čemer bi morali v svojem 
vsakdanjem življenju premišljati ter težiti k miru, razumevanju, spokojnosti …

V Rušah je veliko možnosti za to »srečevanje s kalvarijo«. Številni namreč dnevno obi-
ščejo »naše križe« ali pa jih kot pohodnike vodi pot mimo njih. Zmeraj naj nas pogled na 
»tristoletno ruško Kalvarijo« napolni z upanjem in voljo, storiti kaj za »boljše življenje« 
- tudi s prepričanjem, da je treba kaj več storiti za našo dediščino, ne le za tiste najbolj 
»pragmatične vsakdanje potrebe«.

Vili Rezman
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LIRIN JESENSKI POHOD  
NA ŠUMIK

Letos zopet nismo organizirali pohoda po Zadravju – je pot preslabo vzdrževana. Smo 
se pa zato povezali s planinci in se v nedeljo skupaj odpravili ob Lobnici proti vrhu. 

Preko dvajset se nas je zbralo, nekaj takih na kolesih, veliko več je bilo pohodnikov, 
nekaj takih, ki jih »muči zdravje« pa ni želelo zamuditi lepega dne in smo sedli v avto. 
No, tudi pohodniki, ki so se zbrali pri gasilskem domu Alfonza Šarha so si malce skraj-
šali pot ter so se zapeljali ob Lobnici, kolikor je pač šlo. Miro, ki je čakal pri Haričevem 
»placu«, je bil kar malo začuden, ko so se mirno peljali mimo njega in mu veselo mahali 
iz avtomobilov!?

Potem pa se je le pričel pravi pohod. Pohodniki niso le hodili, tudi zvedavi so bili. Ne 
zaman. Našli in nabrali so nekaj gob, ki so kasneje gotovo popestrile večerjo. Pred ve-
čerjo je treba seveda malicati. Vrsto let doslej smo morali malicati kar na Bajgotu, le-
tos pa smo si obetali nekaj »na žlico« v obnovljeni in po dolgih letih zopet redno odprti 
planinski/gozdarski postojanki. Na poti do tja so pohodnice ponudile pecivo, Danila pa 
»opešanim« nekaj kačje sline. Baje pomaga. A dvigne še apetit, tako da je bila enolonč-
nica v koči na Šumiku že prav zares potrebna. In štrudl, ki so si ga nekateri privoščili, 
prav tako. Prijala je tudi pijača, ki jo je dolgoletni bivši predsednik društva LIRA, Vlado 
Pepelnik, častil vsem. In že sta z Andrejo »odvihrala« na kolesih, na katerih »se ni treba 
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kaj posebej mučiti« (saj veste, elektrika!) nazaj proti dolini. Še kaj bi imeli povedati o 
poti navzgor in navzdol, a nekaj stavkov bomo raje namenili lepi koči, naši znameniti in 
priljubljeni izletniški točki – po prvih tednih se zdi, da bo obisk dober, kot je bil nekdaj.

Lovska koča na Šumiku, med leti 1935 in 1940 jo je gradil konjeniški stotnik Glančnik, 
ki je imel srečo, da se je priženil k bogati grofovi hčeri na falsko graščino, je bila mo-
derna ter mogočna. Urejena in opremljena s krasnimi lončenimi pečmi. Grajena je bila 
tako, da je pod ploščo hiše velika zračna blazina, v enem delu pa je podkletena, česar 
večina obiskovalcev niti ne opazi. Seveda tudi tega ne opazijo, da je bila v nadstropju 
kasneje izvedena velika frčada (izvorno je ni bilo) in da je nekoliko spremenjeno (zazi-
dano-zaprto) vhodno stopnišče. Vsa okna so bila majhna, z obveznimi križi, zamrežena 
s kovanimi mrežami (z inicialkami lastnikov) in s polknami, kar vse je dalo lovski koči 
njeno »osebnost«. Le-to so novi lastniki pri obnovi hoteli zadržati. V avtentičnost zgrad-
be pa se grobo zareže »postmoderna« noviteta. Učeni svetovalci so namreč v glavnem 
prostoru, v katerem je že prejšnji najemnik brez sankcij porušil lončeno peč, znameniti 
in najboljši detajl koče, ob katerem so se obiskovalci (vsaj pozimi) najraje stisnili, malce 
»eksperimentirali«. Na račun velikosti glavnega prostora je bil podrt še en zid, na »čel-
nem« zidu pa je vgrajena nova zastekljena »odprtina«, podobna kakšnemu izložbene-
mu oknu v centru mesta. Ko človek vstopi, se mu zazdi, kot da »nekaj manjka«, da so 
pozabili zapreti odprtino … No, preveč »pohorsko, gozdarsko, lovsko ali planinsko« ta 
steklena ploskev res ne izgleda. Nekaj podobnega si je arhitektka zamislila tudi pri ob-
novi Čandrove (nekoč Čuvajeve) koče pri Arehu. Verjetno bo pri novi obnovi kak drug 

Almanah 2018 - vlozek.indd   49 15. 04. 19   16:59



50 | ALMANAH 2018

svetovalec znal popraviti na silo pripeljano »mestno odprtino«, brez pretiranega finanč-
nega vložka pa bi se dalo to popraviti že prej – s križi, polknami …

Nove lastnike čaka sicer še veliko dela. Potrebno se bo lotiti sosednjega, gospodarskega 
poslopja. Za boljše poznavalce in »radovedneže« pa bo dobrodošlo, če se bo oznanjalo, 
da je koča imela še svoj bazen in lastno malo elektrarno. Z vsem tem sodi med tiste bolj 
prominentne objekte izpred druge svetovne vojne na tem delu Pohorja. Nekaj »promi-
nence« bo dobrodošle za dober obisk, poslovanje, kar je pač pogoj za to, da bo kvalitetna 
obnova imela tudi ekonomski smisel. V našem, LIRINEM programu dela bo koča na 
Šumiku vsekakor tudi v prihodnje imela primerno mesto.

Vili Rezman
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»ETNOJESEN«
MARTINOVANJE

Po letnih dopustih smo si v društvu privoščili nekaj »etno veselja«. Na ruško nedeljo 
smo, kot že več let zapored, skušali kaj prispevati v bogato zakladnico, ki so jo v pre-

teklih stoletjih »spravljali skupaj« naši predhodniki – oživili smo spomin na kalvarijo. 
Nato smo se vzpeli na Šumik, pogledati, kako je z na novo odprto in v večino nekda-
nji podobi obnovljeno kočo. Ni preostalo več veliko časa in že so se pričele priprave na 
martinovanje. 

Dolga desetletja je že znano ruško martinovanje na Vinski poti, ki je nekoč privabilo 
tudi po več tisoč obiskovalcev. Zmeraj je bilo izrazito etnološko obarvano in namenje-
no obiskovanju naših vinogradnikov na nekoč rekordih celo preko dvajset postojank. 
Seveda je bilo veselo, poskušalo se je mošt in zrelo vino, dobrote, ki so jih pripravljale 
gospodinje z Vinske poti ter aktivi kmečkih žena. Vinske mušice, vile, boter, godba na 
pihala, mažorete, folkloristi in drugi izvajalci niso manjkali. In od ustanovitve društva 
naprej tudi Liraši(ce) ne. Ne samo, da smo bili tam, pač pa smo prevzemali tudi odgo-
vornost za organizacijo in izpeljavo prireditve. 
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Potem pa, pred leti, so prišli novi organizatorji, razvodenili prireditev in skušali izsle-
diti poslovno priložnost in najti pot do kakšnega evra zaslužka. Razpoloženje na Vinski 
poti se je spremenilo, kar naenkrat vinogradniki in gospodinje niso bili več v ospredju. 
Število obiskovalcev se je manjšalo in še nekaj drugih slabih nasledkov je bilo opazi-
ti. No, zaslužek ni nujno edino, kaj si organizatorji želijo. Letos je že bilo drugače. Po 
tem, ko so iniciatorji martinovanja iz Lirinih vrst prijavili prireditev na občini, se je 
nekako »iznenada« še v Cezamu prebudila želja, imeti »svoje martinovanje«. In so ga 
imeli, takega, s pričetkom eno uro prej. Saj veste, kdor prej pride, prej melje. In so res 
»mleli« - piscu teh vrstic se, morda zmotno zdi, da so mleli javna, občinska sredstva. 
Saj ni mogoče, da bi prišli profesionalni operni pevci, Alfi Nipič, DJ Johnny Be Good 
in drugi gostje niso bili čisto zastonj. Še Toneta Partljiča, ljutomersko vinsko kraljico in 
nekaj domačih, ruških kulturnih skupin so najavili organizatorji na vabilih ter povabili 
babice, dedke in vnuke na brezplačno kopanje v ruški bazen. (Za občino najdražje voli-
tve doslej?) Novinarji so kasneje pisali: »Jedlo, pilo in vrtelo se je in se še bo!« Seveda, 
ta prireditev na trgu zadruge je bila »prava veselica«, kakor se v predvolilnem času 
»spodobi«. Mimogrede zabeležimo še vtis nekoga, ki je menil, da je bil letos Cezam 
s svojim letnim programom močno vpet v priprave na volitve, skozi vso leto. Koliko 
so občino stali vsi estradniki, ki so prihajali v Ruše, si avtor skorajda ne upa zapisati. 
Tvegamo lahko oceno, da bo Cezam zato konec leta »trdo pristal« v minusu, ki ga bo 
morala pokrivati občina. 

Občinska »martinova prireditev«, pravzaprav veselica, ki je bila kot v posmeh doma-
čim vinogradnikom organizirana tako, da so obiskovalci poskušali »uvožena«, ne ruška 
vina, pa kljub vsemu ni bila edina. »Stari« Lirini organizatorji so ohranjali tradicijo 
na Vinski poti. Seveda brez takšne občinske podpore, kot tisto »predmartinovanje pri 
zadrugi«. Novinarja, ki bi napravil fotografijo s prireditve ni bilo, pa je dal objaviti 
kar deset let staro! No, politizacijo martinovanja pa je le opazil in zapisal nekaj besed 
kritike na račun veselice pred zadrugo. Pa vendar, »pri sodu« je bil vložen, stroškov 
skorajda ni bilo, obiskovalci in domači vinogradniki so skupaj preživeli nekaj veselih 
ur. »Seme za drugo leto je bilo vrženo«. Upajmo, da bo vzklilo.
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KONcERT KLAPE ŠUfIT

Čez nekaj dni smo člani društva organizirali koncert »Klape« Šuvit v športni dvorani. 
Ideja se je poleti, kar na dopustu porodila našemu prvemu predsedniku in ideje, kot se 
ve, znamo Liraši realizirati. Koncert je bil dobro organiziran, tako kot obisk. Nekateri 
smo bili prav presenečeni, ko je občinstvo skupaj z ansamblom pelo znane dalmatinske 
narodne pesmi in uspešnice Oliverja Dragojeviča. Na trenutke se je zdelo, kot da so lju-
dje želeli s petjem počastiti spomin na Oliverja. Dobro pa so sprejeli še goste ansambla, 
bistriške pevke in pevce ter nastop »našega« Silva Repa.
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BOžIčNA  LJUBLJANA

In že je bil tu adventni čas. Naši člani se ves mesec trudijo, da ne bi izostali dobri sta-
ri časi in poskrbijo, da »dobri možje« obiščejo mladež. Včasih je bilo to tako, da smo 
odčli v vse kraje naše občine – ko je občina to še aktivno podpirala. Sedaj pa gresta 
Dedek mraz in Božiček pač tja, kamor sta povabljena. Sami pa se trudimo, ne pozabiti 
čarobnosti decembrskega časa. Tudi z obiskom najlepše okrašenih mest doma in v tujini.

In kako se bo izteklo leto? Ne vemo prav natanko. Vemo pa, da sta Miro in Vlado nav-
duševala na množično obiskovanih predstavitvah svojih potepanj po Kirgiziji, Nepalu, 
Španiji. Še dobro, da nam Liraši znajo približati na domoznanskih, potopisnih predava-
njih tudi tuje kulture, ljudstva, njihovo življenje, duhovnost …!

Vili Rezman
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KALEJDOSKOP

Ko pogledamo v kalejdoskop, nam takrat, ko ga »naravnamo« na leto 2018, pokaže še 
posebej pestro sliko. To ne preseneča, saj je dogajanje v svetu izredno burno, čeprav 

je kljub temu precej podobno prejšnjim letom. Podobno po tem, kako si zamišljajo svet 
glavni igralci, politični voditelji največjih, najmočnejših, najvplivnejših držav na svetu. 
Naj gre za gradnjo novih zidov med državami, za »opuščanje« jedrske grožnje, za carin-
ske, trgovinske vojne, rastoči populizem, nacionalizem, neznanske razlike v bogastvu 
med ozkim vrhnjim slojem in velikansko večino »navadnih« ljudi …, povsod nam gre 
na slabše. Pravzaprav je to paradoks. Gre nam res vse slabše: vse bolj se ogroža to, kar 
bi morali najbolj ohranjati – namreč mir v svetu, razumevanje med ljudmi in narodi, 
solidarnost, enakost, svobodo, demokracijo … Zanimivo je, da tisti, ki našteto najbolj 
ogrožajo, želijo na vsak način napraviti vtis, da to počno v dobro ljudi in demokracije. Ob 
vsem tem ljudem ni jasno, od kod ta paradoks, saj je svetovno in domače gospodarstvo 
v zadnjih letih ponovno zacvetelo in je materialnih pogojev za odpravo bede, trpljenja, 
nesreče v svetu iz dneva v dan več. Paradoksalno je, da ob vsej mogočni znanosti eni 
opozarjajo, da bomo z našim potrošniškim načinom življenja in spreminjanja svetovne 
klime zapravili materialno podstat svojega lastnega življenja, drugi, tudi znanstveniki, 
podprti z neznanskimi količinami denarja pa vpijejo, da so podnebne spremembe »mačji 
kašelj«. Ob tem pa »mi« hitimo in nakupujemo vse (ne)mogoče in (ne)potrebno ter nas 
pri tem komajda kaj zapeče vest – češ, saj smo dali tudi nekaj v košarico za revne in ne 
razmetavamo papirčkov po okolici. Bolj kot le kaj je jasno, da torej ni »jasnih usmeritev«.

EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠčINE

Lani bi naj poudarjeno prispevali kaj k ohranjanju kulturne dediščine. Tako so nas pova-
bile evropske institucije. Zdi se, da je bilo pozabljeno, da moramo to, k čemur pozivamo 
tudi v resnici, iskreno hoteti. »Jasne usmeritve« varovanja dediščine na ravni naše države 
ni bilo čutiti nič bolj kot v prejšnjih obdobjih, ko smo dediščino hitro izgubljali. Na lokalni 
ravni je bilo podobno. V društvu smo zato naredili manjši eksperiment. Organizirali smo 
fotografsko razstavo o naši dediščini v knjižnici, kjer se srečuje veliko ljudi. Razstavo 
fotografij stavb, na katere smo lahko ponosni, in tistih, ki pred našimi očmi tako rekoč 
»izginjajo«, propadajo. In povabili obiskovalce, da se odzovejo. Na plakatih so lahko med 
drugim videli tudi propadajoč, z odlokom zaščiten kulturni spomenik, Glazerjevo roj-
stno hišo. Vsak čas se bo sesula. Pa odziv? NIČ! Tako tudi nikogar ne moti preveč, da je 
že leta pozabljen drug spomenik, tisti v lasti občine, ki je pred časom pogorel, Vivatova 
hiša na Glažuti. Ali pa, kako se zobu časa ne more več upirati razsuta »Glažuta« pod 
Arehom. Večinoma ljudje niti niso opazii, da je preprosto »izginila« Miklavževa kape-
la pri Glaserju v Smolniku in da klavrno razpada tista ob nekdanjem brodu čez Dravo. 
Moralo bi nas skrbeti tudi to, da se obeta selitev Glazerjeve knjižne dediščine iz Ruš itd. 
Ob aktualnih napovedih, da bodo Ruše končno dobile »pravo mestno podobo« pa lah-
ko pričakujemo, da se bo mestno jedro s kaplanijo, latinsko šolo in drugimi stavbami v 
centru ter ponovno vzpostavljenim Jamnikovim vodnjakom zazrcalilo v lepši podobi?
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RAZVOJNE STRATEgIJE

Nobena skupnost se ne more skladno razvijati brez »jasnih usmeritev«, tudi lokalna 
skupnost ne. Zadnjih deset let je bilo v naši občini to pozabljeno. Tako se ni upoštevalo, 
da ima občina veljavno strategijo prostorskega razvoja in veljaven občinski prostorski 
načrt. Pravzaprav se je uveljavila neka čudna praksa. Ponazorili bi jo lahko s sledečo 
mislijo: bolj kot se bodo s prostorom ukvarjali arhitekti, slabše bo za prostor. Več kot 
bo arhitektov, ki jih bo občina plačevala, manj se bo občina s prostorom obremenjevala. 
Niti ključna na tem področju, (pod)župan in občinska arhitektka preteklih dveh man-
datov, oba po stroki precej blizu urejanju prostora, nimata kaj pokazati – razen tega, da 
sta ustavljala utečeno delo. Še sreča, da je občina po tem, ko je NO na osnovi opozoril 
iz Lirinih vrst le ugotovil nezakonitost dela občinske arhitektke Maruše Zorec (v navezi 
z Urošem Razpetom), njen pogodbeni angažma prekinila. Žal je letargičnost, skorajda 
mrtvoudnost na področju urejanja prostora ostala.

Brez »jasne usmeritve« na področju urejanja prostora bo občina še naprej preživljala 
»prostorsko ledeno dobo«. Zato ni pretirano reči, da je to področje tisto, ki vpije po 
angažiranem strokovnem delu kot Sahara po vodi. Z urejanjem prostora in aktivno ze-
mljiško politiko se razvoj v krajevnih okoljih prične in lahko upamo, da bo že prihajajo-
če leto pokazalo prvo pripravljenost, da se na tem področju kaj premakne ob aktivnem 
strokovnem delu in vključevanju javnosti.

UčINKOVITOST IN »SPOMENIKI«

Vsaka oblast si prizadeva, postoriti kaj za dobro ljudi, se s čim zapisati v spomin. Čas, 
merjen v letih pokaže, ali ji je uspelo. Predstavniki lokalne oblasti, tudi tisti iz vrst dru-
štva LIRA, ki so več kot desetletje na prelomu tisočletja usmerjali ruški razvoj, kakor so 
si ga zamislili in zapisali v publikacijah »Program za boljše življenje«, imamo ob dvaj-
setletnici začetka našega dela »nalogo«, da se ozremo po prehojeni poti. Da se ozremo 
po slabostih in po tem, kar štejemo za uspeh.

Poglejmo najprej nekaj »bolečih neuspehov«. Prvi je dom starostnikov, za katerega smo si 
prizadevali. In ga pripeljali tako daleč, da je bila pridobljena koncesija in položen temelj-
ni kamen. Potem pa … ni več jasno, komu je spodletelo in komu in zakaj je pravzaprav 
»uspelo« ustaviti gradnjo. A nekaj je gotovo: od položitve temeljnega kamna gradnja 
ni bila več v »rokah občine«, pač pa upravnega postopka in tistih, ki so stali v ozadju. 

Tudi Univerzijada, ki so jo ljudje večinoma že pozabili, ni bila realizirana, kot smo si 
želeli. Ustavila jo je kar država, takratni predsednik vlade, ki se je iz predsednika od-
bora za izvedbo Univerzijade prelevil v »predsednika« njenih nasprotnikov. Ni preveč 
presenetljivo, če vemo, da se je prelevil iz svoje predsedniške vloge še v vlogo cestne-
ga pometača, pa v vlogo tistega, ki »lošči kopačke nogometašem« in ki  stresa različne 
»pahorizme« kot za šalo: saj poznate tistega, da s svojo plačo ne more preživeti. Vendar 
pa, hotel Veter in smučišče Pisker, dva izmed projektov v okviru Univerzijade še danes 
delujeta v veselje mnogih.
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Še kaj takega, pri čemer nismo bili uspešni in učinkoviti bi se našlo. Zlasti pa so nam 
kaj takega hoteli »po nemarnem« in s privoščljivostjo pripisati politični konkurenti, kar 
navsezadnje ni nič posebnega. To je sestavni del politične realnosti in iskanje zgolj črnih 
točk je večinoma stvar političnih poražencev. Tisti, ki nič ne zgradijo, se trudijo, da bi 
vsaj kaj porušili, ali pa zgrajeno z nekoliko zavisti omalovažujejo. Še najbolj nenavadno 
je, da si sčasoma za to pričnejo pripisovati zasluge, kot na primer pri festivalu na letnem 
odru, športnem parku itd.

Mi, tisti iz Lirinih vrst, pa smo vendarle lahko tudi na kaj ponosni. Prostorski razvoj smo 
»vrteli« tako, da so zrastla kar cela mala, nova naselja. Na primer Bistriška vrata, preko 
trideset stanovanjskih hiš in dva bloka z manjšim oskrbnim centrom ter sodobnim pro-
izvodnim objektom. Tam je bil prej zamočvirjen travnik. V Bezeni je prav tako zrastlo 
urejeno manjše stanovanjsko naselje samostojnih in vrstnih hiš z bencinskim servisom. 
Pa naselje Pri viaduktu, vrsta stanovanjskih blokov in hiš so bili plod našega angažmaja. 
V občini smo v prvem desetletju tretjega tisočletja zagotovili gradnjo stotih stanovanj 
in s prostorskimi ureditvami in zemljiškimi posegi omogočili podlago za gradnjo sta-
novanjskih objektov za več sto ljudi. Zasebniki so takrat tudi zgradili podobno število 
privatnih hiš kot občina s partnerji. Nato pa se je gradnja ustavila ..., občina je nekaj 
stanovanj v ognjenih zubljih celo izgubila ali jih prodala, kot da ne bi poznala ustavne 
zaveze, da mora skrbeti za stanovanjsko gradnjo.

Prav tako v občini nismo pozabili na gradnjo objektov, namenjenih vsem občanom, jav-
ni rabi: gimnastična dvorana, zimski bazen, moderno kegljišče, športni park, smučišča, 
Center za mlade – letos že bil »devastiran« nas spominjajo na to. Postavljeni so bili trije 
trgovski objekti, podjetjem smo z aktivno zemljiško politiko in zagotovitvijo zemljišč 
ter s prostorskimi ureditvami omogočili širjenje ter novogradnje. Podrobnejše naštevanje 
gradenj cest in druge infrastrukture pustimo za drugo priložnost. Danes bi se le malok-
do spomnil, da je bilo v tem času zgrajenih kakšnih 2000 parkirnih mest! Kakšen bi bil 
danes naš »mirujoči promet« brez njih? Zapišimo le še, da smo obudili tradicijo na ru-
škem letnem odru, festival, ki se je ohranil do današnjih dni in velja za paradnega konja 
zabave ter sprostitve pri nas, da smo pridobili status otrokom prijaznega Unicefovega 
mesta, Zdravega mesta in mesta, prijaznega starostnikom …

Zadnja leta seveda niso morebiti izostale dobre poteze občine. Nadaljevala je nekaj prej 
zastavljenih projektov (Knifičeva, Špengova, Dom kulture v Bistrici, dograditev otroškega 
vrtca, mestni vodovod za Vinsko pot …, potem pa je »naših projektov zmanjkalo«. Lahko 
rečemo, da so društva, zlasti nekatera, dobila precej več denarja za svoje delo. Ljubitelji 
knjig se po knjige vzpenjajo po manj stopnicah v knjižnico, ki je dobila večji, sicer še 
zmeraj premajhen prostor. Dobrodošle pa bi bile tudi knjižnične sanitarije, v katere ne bi 
bilo treba »ven«. Zapravljena pa je bila možnost selitve knjižnice v ustreznejše, že zgraje-
ne prostore v Ruških vratih, kamor se bo, kot izgleda, preselila upravna enota. Občini pa 
prepustila ukvarjanje s težavami sedanjih prostorov. CEZAM je spremenil namembnost 
svoje dejavnosti (za mlade), kakor je bila zastavljena ob ustanovitvi – v nekakšno estradno 
agencijo. Deluje, nadaljuje z organizacijo letnega festivala – ampak tudi veliko (več) troši 
in se dobesedno »stara«. Morda bo kmalu potrebna sprememba imena, ki bo spominjala na 
seniorje …, gotovo pa bo potreben projekt sanacije – naj dobijo mladi kaj besede pri tem. 
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Precej je bilo storjenega za ljudi v zadnjih letih: obljublja in počasi se gradi (že več kot 
dva mandata) druga, nova kolesarska pot, ki pa je, žal, tako kot rekonstrukcija druge 
faze Falske ceste pravi zgled za neučinkovitost. Ljubitelji koles (»biciklisti«) so dobili še 
nekaj tras po Pohorju, pa asfaltne hribčke pred športno dvorano in v Matavškovi jami, 
k Arehu se lahko peljejo metati »leteče krožnike«. Nedokončanost nekaterih posegov 
(mrtvašnica, Matavškova, glasbena šola …) bo morala reševati nova garnitura oblasti na 
občini. In vse to kajpak vzdrževati. Ne vemo, ali bo ohranila navdušenje nad brezplač-
nimi prevozi koles in kolesarjev na avtobusih in železnici …, se bo pa gotovo oznojila, 
medtem ko bo skušala sanirati nekatere zablode skoraj enega celega (zadnjega) desetletja.

Zgornji odstavki niso kakšna poglobljena analiza razvojnih trendov  občine, dovolj ja-
sno pa pokažejo, kako so se spremenile »jasne usmeritve«. Od investicij za razvoj so se 
odklonile k tekoči porabi, zabavi, estradi, zbujanju upov, da bo veliko iger, če že »kru-
ha« ni. Z investicijami se bo morala več ukvarjati nova občinska garnitura, a bo imela 
pri tem seveda zahtevne naloge, saj je proračun v letu 2018 še vedno veliko manjši od 
tistega izpred desetletja.
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Torej, kako učinkovito je bila upravljana ruška občina v zadnjih letih? Česa se bomo 
spominjali, kateri novi »spomeniki« se bodo dolgoročno ohranili? Čiščenje kadra je 
bilo učinkovito, a tudi drago plačano z izgubljenimi tožbami. Režimsko informiranje 
je bilo že dražje. Razkroja socialnega tkiva lokalne skupnosti ni manjkalo, na občini je 
nekaj časa »divjala vojna« (odpuščanje, mobing pritožbe, absenca zaradi psihiatričnih 
problemov, tuljenja na podrejene, menjavanje »odličnega« vodilnega kadra – podžupa-
nov, direktorjev uprave, režijskega obrata, Cezama …), brezsramnost političnega vrha 
pa se je tako razpasla, da so vodilni želeli prikazati občino, ki je imela zmeraj manj 
proračunskih sredstev in ki so jo po njenih lastnih besedah zapuščali prebivalci … kot 
razvojno zelo uspešno, za ljudi atraktivno … Pri tem se je vodstvo sklicevalo na prido-
bljeni, plačljivi »zlati kamen«. Abotno, a je res. Kaj bo le pokazala finančna revizija, če 
jo bo novo vodstvo zahtevalo?

O tem in onem bomo tudi v prihodnje razmišljali ob primerjavah z našim skoraj dve 
desetletji starim Programom za boljše življenje in razmišljanjem o tem, kaj je bilo ure-
sničenega in kaj nam je spodletelo. Že danes pa je jasno, da je »zlati kamen«, s katerim 
se sedaj kiti odhajajoči vrh občine, a je že povsem brez leska, zarjavel, da je bil dimna 
zavesa pred volitvami.

IMELI SMO VOLITVE

Nedavno smo dobili novo lokalno oblast. Upamo, da se bo za razvoj pokazala kot od-
rešilna. Da bo oblikovala »jasno usmeritev«, dovolj znanja in močno voljo ter ustrezno 
podporo. Brez tega ne bo šlo.
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Veliko slabih odločitev iz preteklosti bo treba sanirati in hkrati ohraniti, kar je bilo do-
brega. O slabem in dobrem so govorili pretendenti za novo oblast pred in med volilno 
kampanjo. Čeprav je bila ta kar nekako nenavadna in večinoma brez jasnih programov, 
le z volilnimi obljubami, pa je bila dolgotrajna. Tisti »neuradni del kampanje«, ki ga je, 
tako so menili številni, nekako »manj opazno – prikrito izvajala ekipa z vrha občine, 
ko so se »vse javne prireditve« in ciljano plasirane informacije zdele kot volilna kam-
panja, je bil bogat. Skorajda razsipen. K temu je kar nekaj prispevalo tendenciozno in 
slabo vodenje javnih soočenj, ki to pravzaprav sploh niso bila. Voditelj je v neskončnost 
izpostavljal neudeležbo tistih, za katere je imel bolj ali manj pripravljena »neugodna« 
vprašanja kot nekaj, kar bi naj volilci »kaznovali«. Ni pomislil na možnost, da se je ne-
katerim zdelo nevredno sodelovati na vnaprej zrežiranih predstavah.

Kar naprej je tudi brskal po »zgodovini«, ki je ne pozna ali pa neljubo zamolči, spregle-
da. Morda celo zato, ker se vsaka oblast sama odloča, ali bo financirala ali ne ponujeno 
storitev lokalnega TV informatorja. Nekdanji župan iz vrst LIRE je namreč zavrnil po-
nudbo, da bi občina financirala samopropagando preko tv medija. Zato je morda »letelo«, 
kolikor le mogoče, na račun tistih, ki niso skrivali, da so bili pripadni, aktivni Liraši. 
Prav smešno je bilo, ko je moderator na vsak način želel ustvariti vtis, da bodo gasilci, 
če bodo na volitvah uspešni nekdanji opazni člani(ce) našega društva, dobili premalo 
finančnih sredstev. Seveda se mu je zapletalo, celo njemu naklonjeni intervjuvanci so 
nekoliko »mencali«. Vsaj tisti, ki so bolje od njega poznali ruško gasilsko preteklost. 
Vedeli so namreč, koliko opreme in avtomobilov je bilo v tistih časih nabavljene, vede-
li so, koliko gasilskih domov obnovljenih, rekonstruiranih, videli so, kako je nekdanji 
župan na povabilo gasilcev skupaj z župniki kot boter »kar naprej« blagoslavljal. In ve-
deli so, zakaj so gasilci tistemu »škrtemu županu« iz Lirinih vrst pomagali v volilnih 
kampanjah, mu podeljevali pisna priznanja ter se mu zahvaljevali, celo namenili status 
častnega gasilca. No, pa še veliko gasilk, gasilcev je bilo včlanjenih v naše društvo – še 
več, nekateri (predsedniki) so bili naši dobri svetniki v občinskem svetu, za kar tudi oni 
zaslužijo hvaležno misel. 

Bodi te politične mizerije dovolj.  Za sklep lahko vendarle ugotovimo, da so članom Lire 
na volitvah zaupali in jim namenili veliko glasov. Veliko glasov so dobili tudi nekdanji 
člani, taki z Lirino provenienco. S številnimi Lira še sodeluje in številni so tudi taki, nek-
danji Liraši, ki sedaj kandidirajo za konkurenčne liste, se pojavljajo kot predlagatelji list 
ali so drugače politično aktivni. Stari Liraši smo pomirjeni: pri nas je bila »delavnica« 
novih politikov uspešna. Sedaj pa bo šla politika za krajši čas v drugo vrsto interesov, 
v ospredje pa bodo stopili načrtovani projekti iz našega letnega plana dela, SKUPAJ jih 
bomo lahko uresničili.

Nasvidenje na naših prireditvah!
Vili Rezman, pRedsednik dRuštVa
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PROGRAM – PLAN DELA 
DRUŠTVA LIRA 2019 (PREDLOg)

JANUAR - PROSINEc

DOMOZNANSKO PREDAVANJE:
Po Jakobovi poti (Miro Jaušovec), 24.1., DK Ruše:
Od Kirgizije do Nepala (Ladislav Pepelnik), 29.1., DK B/D

fEBRUAR - SVEčAN 

TDR - 100 let (predstavitev knjige),  4.2., Knjižnica JG Ruše
Rojstni dan društva Lira, 4.2., Knjižnica JG Ruše

MAREc - SUŠEc

FOTOGRAFSKA IN KNJIŽNA RAZSTAVA, ponedeljek, 4. 3. 
»NAŠI DUHOVNIKI IN NJIHOVA DELA« (strokovni - znanstveni posvet), četrtek, 21.3.
PRELOMNA OBDOBJA (predstavitev knjige) 
STROKOVNA EKSKURZIJA (ogled sakralne dediščine in predavanje v naravi), pe-
tek, 22.3. 
IZLET ZA ŽENSKE (Prekmurje), sobota, 23.3.
OZ LIRA, petek, 29.3. ob 18.00 uri, Hotel Veter
ALMANAH 2018 (predstavitev publikacije), petek, 29.3. 

APRIL - MALI TRAVEN

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: Tako smo gradili Ruše (Olga Malec., Vili Ketiš...)
DAN KNJIGE/KNJIŽNI SEJEM v sodelovanju z OŠ JG Ruše

MAJ - VELIKI TRAVEN

POTOVANJE NA BALKAN, Bolgarija, torek, 21.5. - nedelja 26.5.
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE (Dan odprtih vrat, Mucova pečina)

JUNIJ - ROžNIK

24 UR MARTNICE (dobrodelni pohod); petek/sobota, 7./8.6. ob 16.00
20 LET PROGRAMA ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE (delavnica)
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JULIJ - MALI SRPAN

IVEKOV SPOMINSKI POHOD, Sljeme nad Zagrebom (Medvednica), sobota, 6. 7.  
KAKO JE FABRIKA SKRBELA ZA SVOJE LJUDI (delavnica)

AVgUST - VELIKI SRPAN

20 LET PROGRAMA ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE (izid in predstavitev publikacije) 

SEPTEMBER - KIMAVEc

RUŠKA NEDELJA: TURKI V RUŠAH, 500 let zvonika ruške cerkve, 300 let kalvarije
(predavanje) , četrtek, 5.9.
ZDRAVJE, BOLEZEN, VRAŽEVERJE (predavanje Mojca Ramšak), petek, 13.9.  
VZPON NA ŠUMIK
POHOD PO ZADRAVJU
NAŠE KOČE V PRETEKLOSTI (delavnica - Koča na Šumiku)

OKTOBER - VINOTOK

SPOZNAJMO ZADAR IN SE POSLADKAJMO Z MANDARINAMI, 18.10. - 19.10. 

MARTINOVANJE NA VINSKI POTI

DOMOZNANSKI RAZGOVORI (delavnica)

NOVEMBER - LISTOPAD

LIRINA POSVETOVANJA: TAKO SMO ŽIVELI NEKOČ (delavnica) 

DEcEMBER - gRUDEN

TA VESELI DAN KULTURE
VESELI DECEMBER – predpraznični izlet, sobota, 7.12.
ALMANAH (delavnica) 

Društvo bo svoj program dopolnjevalo in po potrebi spreminjalo v odvisnosti od zu-
nanjih sodelavcev, finančnih možnosti in morebitnih ad hoc prireditev ali opustitev. 
Pridružuje si torej pravico do sprememb, ki jih predlagajo posamezni nosilci aktivnosti, 
predsednik ali UO
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LIRA - DRUŠTVO  
ZA RAZVOJ, RUŠE

Datum ustanovitve: 04. 02.1999
(Odločbo, da ima društvo status »društva v javnem interesu«, je 
izdalo ministrstvo za kulturo leta 2013.)

KONTAKTI

Poštni naslov: Falska cesta 24, 2342 Ruše
Elektronski naslov: drustvo.lira@gmail.com
Vili Rezman, gsm 051 374 488, vili.rezman@gmail.com  

(predsednik, urednik)
LidijaValenčak, gsm 051 608 855, lidija.valencak@krs.net  

(planinski izleti)
Miro Jaušovec, gsm 041 800 722, miro.jausovec@guest.arnes.si  

(potovanja)
Metka Rezman, gsm 051 216 358, metka.rezman@gmail.com  

(tajništvo)
www.lira-ruse.si

DEŽURNA PISARNA

Vsak prvi ponedeljek v mesecu med 19.00 in 20.00 uro v društveni 
pisarni.

Davčna številka: 86415808
TRR: SI56 6000 0000 0518 730
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ZBIRKA: RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)

Besedilo
Vili Rezman, Ladislav Pepelnik, Lidija Valenčak,  
Miro Jaušovec, Matjaž Grahornik, Danica Veselko

Izdajatelj in založnik
LIRA - Društvo za razvoj, Ruše

# SKUPAJ

Urednik
Vili Rezman

Ni lektorirano

Fotografija
Olga Malec, Gregor Rezman, Lidija Valenčak,  

Metka Rezman, društveni arhiv

Računalniški stavek
Boštjan Rezman

Tisk
Design Studio, 

studio za digitalno komunikacijo d.o.o.
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POMAGALI SO NAM (2018)

Občina Ruše

Občina Lovrenc 
na Pohorju

Občina  
Selnica ob Dravi

MIRAN STRNAD s.p.
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ŽIVIMO ZDRAVO
(več avtorjev, 2008)

MOJE POTI
(Mirko Vovšek, 2008)

MLADI ZA STAREJŠE
(več avtorjev, 2009)

ISKANJE NEVIDNEGA
(Sara Robič, 2010)
MOJA DRUŽINA
(več avtorjev, 2010)

PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)

OB KOVAŠKEM OGNJU
(Mihael Ramšak, 2010)

ČRNI METULJ
(Goran Glaser, 2011)

IGRE IN ODRI
(Vili Rezman, 2012)

LIRIN ALMANAH 1999-2012
(Vili Rezman, 2012)

KNJIGA, KNJIŽNICA
(več avtorjev, 2013)

OTROŠKA PESEM
(več avtorjev, 2013)

RUŠE (OBČINA - MESTO OB VODI)
(Vili Rezman, 2013)

LIRIN ALMANAH 2015
(uredil Vili Rezman, 2015)
RUŠKI DOMOLJUBI - 
 GLA(S)ZERJEV ROD

(več avtorjev, 2015)
RUŠE (MESTA MIRU IN SPOMINA - 

POKOPALIŠČA)
(Vili Rezman - Matjaž Grahornik)

RUŠE (STAVBNA – SAKRALNA DEDIŠČINA)
(Vili Rezman)

RUŠE (TALENTI V GLAS(Z)ERJEVEM RODU)
(več avtorjev, 2016)

RUŠE (ALENKA GLAZER - BIO(biblio)GRAFIJA)
(Vili Rezman, 2016)

MESTA MIRU IN SPOMINA - POKOPALIŠČA (II)
(več avtorjev, 2016)

LIRIN ALMANAH 2016
(Vili Rezman, 2017)

Dr. ANTON JEHART
(več avtorjev, 2017)

LIRIN ALMANAH 2017
(Vili Rezman, 2018)

TOVARNA DUŠIKA RUŠE (TDR) (100 let)
(Vili Rezman, 2018)

PRELOMNA OBDOBJA
(več avtorjev, 2018)
V PRIPRAVI

Naši duhovniki in njihova dela
Ruše v tretjem tisočletju

Ruše - kultura bivanja
ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO NAŠO 

ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!
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