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PREDGOVOR
Različna društva, podjetja, kraji, občine in drugi skušajo bodočim generacijam ohrani-
ti del preteklosti s pisanjem in izdajanjem knjig. V to vrsto literature sodi tudi obsežna 
RUŠKA KRONIKA, ki je izšla leta 1985. Razen v knjižnicah ali pri prijateljih je že 
zdavnaj ni mogoče več dobiti. Domačini pa jo vendarle radi vzamemo v roke, saj je pol-
na podatkov, zanimivosti, fotografij z različnih področij družbenega življenja iz našega 
okolja. Torej je »povpraševanje« po Ruški kroniki neposreden dokaz, da se zavedamo 
pomena naše preteklosti. Najbrž se je že marsikomu porodilo vprašanje, ali bi bilo mo-
goče zagotoviti ponatis. A tudi, če bi se zagotovila sredstva za to, ponatisniti kronike 
najbrž ne bi bilo smiselno. Vrsta razlogov za ta dvom obstaja.

Od tistega leta, ko je kronika izšla, so minila skoraj tri desetletja. V hektiki današnje-
ga življenja je to »neskončno dolga doba«. Vmes se nam je sesula nekdanja država in 
dobili smo novo, samostojno Slovenijo. Sesulo se nam je tudi gospodarstvo. Najprej in 
najbolj dramatično v poosamosvojitvenih letih, komaj dobro desetletje kasneje pa smo 
s svetovno gospodarsko krizo doživeli nov šok in ga še zmeraj prebolevamo. Socialna 
varnost, kakršno smo poznali, je danes le še bleda podoba, ki jo še nadalje razjedajo 
»nove« vrednote liberalnega kapitalizma, zahteve po uspešnosti, iznajdljivosti, učinko-
vitosti. Spremenil se je ves družbeni sistem. Eni danes objokujejo izginulo blagostanje 
socializma, drugi se zaklinjajo na »družbo priložnosti za sposobne«, v kateri jim je 
uspelo obogateti celo brez kakšnih posebnih sposobnosti. Skratka, svet se je spremenil 
in tarnanje za časi, ki se ne vrnejo več, ne obeta boljšega življenja. Tega tudi ne bo, vsaj 
za večino ne, če preteklih izkušenj ne bomo poznali, če ne bomo realno ocenili naših 
možnosti in postopoma, a ciljano spreminjali razmer. V smeri, ko najsodobnejše tehno-
loške spremembe, o katerih smo v »času kronike« lahko le sanjali in plaho pogledovali 
k razvitejšim sosedom, ne bodo sredstvo za manipuliranje in kopičenje bogastva, pač pa 
možnost za polnejše, srečnejše življenje. Danes pisati o preteklosti, ne da bi zajeli vsaj 
del teh sprememb in jih skušati oceniti, bi bilo premalo.

»Kronika« je polna podatkov, s katerih ponavljanjem ne sežemo do novih spoznanj 
ali ocen. Če je bila kronika izrazito pozitivistično pisana, potrebujemo sedaj ocene o 
vzrokih, pogojih, trendih, zakonitostih preteklega dogajanja. Torej nekoliko bolj anga-
žirano pisanje, ki lahko naleti na naklonjenost in nasprotovanja. A le to vodi k disputu, 
premislekom, razvoju. Tveganje, da zapišemo kakšno zgrešeno stališče, nas ne bi smelo 
ustaviti v razmišljanju.

V teh treh desetletjih so se pred nas postavile tudi »nove teme«, kakršna je na primer 
naravovarstvo. Resnici na ljubo je ta okoljska problematika bila odrinjena v ozadje, če-
prav so bile številne zadrege že očitne. A prav tako resnici na ljubo naj poudarim, da so 
nekateri med približno trideset angažiranimi pri pisanju in izdaji kronike že razvijali 
okoljsko senzibilnost. Ko danes, v času iskanja izhodov iz krize skušamo popisati del 
naše preteklosti, v času, ko je optimizem redka »dobrina«, lahko zatrdimo, da so se raz-
mere v Rušah vsaj na tem okoljskem področju nekoliko izboljšale.
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Kakorkoli že želimo osvetliti kaj na novo, pa je treba opozoriti, da ostane temeljno delo, 
po katerem bomo brskali za podatki, Ruška kronika. Njen uredniški koncept ni bil kak 
sintetični pogled, pač pa niz samostojnih in zelo različno obsežnih študij, neke vrste se-
stavljanka, ki izpušča tudi cela področja dogajanj v družbi. Omogoča pa množico zapi-
sanih informacij, ki burijo domišljijo in radovednost. Morda lahko v bodočnosti to hibo 
z nizom zvezkov o naši preteklosti presežemo?!

Knjiga RUŠE-MESTO … ne more nadomestiti »kronike«. Lahko jo dopolnjuje. Ni pisana 
tako, da bi sistematično skušala predstaviti podatke v »popolnosti«. Opira se predvsem 
na najlaže dostopno literaturo, ki bo dobrodošla vsakomur, ki bi ga zgodovina Ruš pri-
tegnila. Bolj pozornemu bralcu ne bo ušlo, da se v knjigi za iste osebe, kraje uporabljajo 
različni zapisi in da se za isti dogodek navajajo različni datumi. Tudi kakšna druga »ne-
doslednost« se bo našla. Zavedajoč se tega sem se odločil, da preprosto sledim navedbam 
v literaturi, ne glede na to, kateri avtor je imel bolj prav in nisem brskal za »poslednjo 
resnico«. Zlasti tam ne, kjer je za neko družbeno dogajanje povsem irelevantno, ali za-
pišemo Matija Wurzer ali Božidar Vurzer. Pomembno je, da bralec dobi jasno sporočilo, 
da je bil to eden pomembnejših mož narodoljubja v Rušah.

Za sklep tega predgovora pa je prav navesti še, da je bilo potrebno precej iskanja, pre-
biranja virov in literature. V mesecih nastajanja knjige mi je pri tem zelo pomagala asi-
stenca Lare Grušovnik. Njena pomoč je bila dobrodošla tudi pri samem pisanju, zlasti 
pri pisanju pasusov o vodnem prometu. Predgovor se naj torej konča z zahvalo za njen 
prispevek, sodelovanje.

Vili Rezman
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UVOD
Posamezniki pogosto zelo različno opazujemo, zaznavamo, vrednotimo stvari, ljudi, 
dogodke, procese, ideje okoli sebe. Pač odvisno od naših potreb, interesov, družbenih 
pozicij, vlog in statusov, moralnih ter etičnih vrednot ali političnih stališč, ambicij, ciljev 
ter številnih drugih okoliščin. Torej subjektivno, individualizirano. A kljub temu nespor-
nemu dejstvu kot pripadniki določene družbene skupnosti, determinirane z objektivnimi 
naravnimi in zgodovinskimi okoliščinami, ne živimo povsem »kaotično«, nepredvidljivo, 
kakor »pač nanese«, temveč v soodvisnosti z objektivnimi okoliščinami, ki jih ne more-
mo izbirati ali spreminjati po svoji volji. Determinira nas tudi subjektivna, osebnostna 
struktura, ki se pogosto ne zadovolji zgolj s spoznanjem in razlaganjem preteklosti in 
dane strukture, pač pa ima ambicijo proaktivno spreminjati, izboljšati obstoječe. Tako 
nekako lahko razumemo tudi besede ruškega župnika Matije (Božidarja) Wurzerja, 
pobudnika za ustanovitev Kmetskega bralnega društva Ruše, ki so jih objavile Slomškove 
Drobtinice (1965/6):

»Kteremu Štajercu niso Ruše znane vsaj po imenu? Slovijo že od starodavnih časov … 
Spodobi se, da se mi Slovenci s svojimi imenitnejimi kraji bolj soznanimo, zlate drobtine 
svoje domovine skerbno pobiramo, in svoje može, ki nam delajo vso čast, vredno ča-
stimo.« K članku je tedanje uredništvo dostavilo: »Zares obžalovati je, da tako sloveče 
mesto, kakor so Ruše, skoraj sence slave več nima!«

Predpogoj vsakega ustvarjalnega delovanja v družbi je spoznanje, vedenje o prete-
klem, zgodovina. Tudi ta ni neobčutljiva za izkušnje, vrednote, ambicije posameznika. 
Zgodovina raziskuje, popisuje, razlaga, vrednoti vire za spoznanje preteklosti in se pri 
tem ne more povsem iztrgati, postaviti izven okvirov dogajanja. Zanimajo jo dogodki, 
osebnosti, upravljanje, vodenje, metode in tehnike raziskovanja … Ne spušča pa se zgo-
dovina v razlago smisla zgodovinskega dogajanja, v vrednotenje in možnost resničnega 
spoznanja, v prokreacijo, končni cilj razvoja in podobne, bolj »metafizične«, eshatolo-
ške in druge probleme. Filozofi zgodovine, politiki, verski voditelji in še kdo pa se tem 
dimenzijam nočejo odpovedati. Prav posebej aktivno se mnogi izpostavijo in skušajo iz 
preteklosti zasnovati najstvo, torej to, kako naj nekaj bo. Pričujoča publikacija sloni na 
stališču, da smo ljudje ključni dejavnik prihodnosti, da je le-ta odvisna predvsem od nas 
in da lahko z nespametnim, neodgovornim ravnanjem zoper »naravo« in objektivne 
družbene zakonitosti zapravimo tako temelje našega sedanjega življenja kot življenja 
še nerojenih rodov. Osnovno stališče je torej »antropocentrično«, a skuša biti kritično.

Problem pragmatičnega, pristranskega »kreiranja« zgodovine s tem seveda ni odstra-
njen. A prizadevali si bomo, da bi zapisano čim bolj ustrezalo objektivni resnici, da bi 
se zavedali relativnosti naših spoznanj in trditev. Zato se tudi ne bomo izogibali ocen, ki 
niso v prid lokalni »samovšečnosti«, ki bodo izpostavile kot neresnične ali vsaj proble-
matične nekatere trditve brez zgodovinske vrednosti ali izpričanosti in so se izkazale kot 
»zanimive« legende. Na primer tiste o začetkih štajerskega osnovnega šolstva v Rušah 
v 12. stoletju, o ruškem Odeumu, gledališču v 15., o univerzi na Falskem gradu v 17., o 
»jezuitski gimnaziji« v 18., o statusu trga, o Rušanih, ki so v umetnosti dosegli svetovno 
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slavo ali o Rušah kot največji slovenski vasi in o »znameniti« ruški vinski poti … To 
izpostavljamo predvsem v prid zgodovinski resnici in zato, ker bo v knjigi predstavljen 
bolj »sociološki« kot zgodovinarsko minuciozni vidik ter tudi številne primerjave z na-
šim (ruškim) bližnjim okoljem (Dravska dolina od Dravograda do Maribora).

S pojmovno zvezo »ruško okolje« imamo v mislih predvsem mesto Ruše (naselje) in 
Občino Ruše v njenem teritorialnem in zgodovinskem spreminjanju. V »ruško oko-
lje« prištevamo tudi tista bližnja naselja, ki so bila ali so z Rušami še zmeraj najtesneje 
povezana.

K ponovnemu premisleku naše preteklosti nas torej ne nagovarja zgolj človeku lastna 
zvedavost (čeprav tudi ta), pač pa ambicija, da se z analizo preteklega iščejo realne osno-
ve za nove razvojne možnosti, koncepte, vizije. Vizije so v zadnjem obdobju namreč 
umanjkale oziroma so bile upočasnjene, obstruirane, ustavljene na poti realizacije. Rast in 
ugašanje podjetij, družb … sta povsod po svetu sestavna dela gospodarskega in socialne-
ga življenja. Sta normalna, deloma predvidljiva fenomena, dokler ne pride do dramatičnih 
izbruhov. Takšno, za okolje katastrofalno obdobje se je v Rušah in drugod po Sloveniji 
pričelo konec osemdesetih let in v prvih letih po osamosvojitvi, ko smo bili priča tako 
rekoč gospodarski in socialni imploziji. Na »ruškem« se je takrat dobesedno sesulo go-
spodarstvo in tudi veliki »paradni konji« (TDR, TOBI, JEKLO, METALPLAST, TKS …) 
niso vzdržali. Brezposelnost (preko 30%) in socialna stiska sta narasli do neslavnega 
rekorda v državi (1998). Kriza zadnjih let je, ob idejni izpraznjenosti in ustvarjalski le-
targiji elit, zlasti političnih, nov, podobno hud udarec, katerega posledice bodo zaradi 
razpadanja moralno etičnega sistema in pravne države žal dolgoročne.
Tovarna dušika Ruše s svojim značilnim »dimnim oblakom« (foto: Jani Dolinšek)
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V zadnjih desetletjih je ključna prepoznavnost našega okolja kot izredno močnega indu-
strijskega središča zbledela. Potrebujemo novo identiteto, nov značaj. Sodobno rečeno: 
novo razvojno paradigmo. Ta bo še dolgo nosila v svojem jedru industrijski potencial, 
a ne več v smislu klasičnega industrializma, ki se je v razvitem svetu že zdavnaj izživel. 
Na lokalni ravni ni nič bolje kot na nacionalni ali globalni. Evropa se utaplja v raznih 
mantrah, resolucijah, »lizbonski pogodbi« in »bolonjski reformi«, strategijah enkrat za 
starejše in drugič za mlade, brezštevilnih procesih izrazito preštevilne birokracije, var-
čevalnih paketih in razvojnih »vlakih«, ki kar naprej zamujajo, tudi pri najrazvitejših … 
A po veliki krizi, iz katere se še vedno nismo izvili, Evropa ni zmogla kaj veliko več 
kot obnoviti neoliberalne ekonomsko politične modele, vzorce, ki sta jih že zdavnaj 
preizkusila R. Reagan in M. Thacher. Rezultati pa so pičli, če ne gledamo z očmi tistih, 
ki se krčevito borijo za to, da se stari modeli, privilegiji, nepravična delitev ustvarjene-
ga ne bi spremenili. Ohranjajo vzorce kopičenja bogastva v rokah malo privilegiranih, 
povečevanja razvojnih in socialnih razlik in strahotnega pustošenja naravnega okolja ob 
stalni grožnji, da bo treba še malo stisniti pas.

Stoletje ruškega industrializma je doba, iz katere se ne moremo preprosto kar izkore-
niniti in stopiti na novo, drugačno pot. Dala pa nam je ta dolga doba dovolj potenciala za 
potrebne spremembe v smeri novodobnih (družbeno odgovornih) ekonomij in družbenih 
skupnosti nasploh, v smeri boljše prihodnosti, bolj diferenciranih in potentnejših razvoj-
nih modelov. Vsekakor je za realizacijo večjih sprememb, ki ne bodo čisto perifernega 
pomena, potreben daljši čas, če imamo v mislih spremembo »značaja«.

Da nas pri tem ne bi preveč »dvignilo od tal«, bomo še enkrat prečesali preteklost in 
skušali pokazati na realne potenciale. Vključno z naravnimi danostmi. Pri tem se bomo 
držali koncepta, ki ga je leta 1972 zasnoval James Lovelock: koncepta Gaie kot živega 
organizma, danes koncepta poduhovljenega, trajnostnega, okoljsko vzdržnega razvoja. 
Poudarjamo, da to okolje ni le neizprosna narava okoli nas, ampak da je to tudi naš soci-
alni, gospodarski, duhovni in siceršnji milje. Skušali bomo čim bolj upoštevati koncept 
holizma in se ne prepustiti lagodnosti teorije faktorjev, sektorskega pristopa, ki pogosto 
prispeva k temu, da se potepta realnost v njeni kompleksnosti in občutljivosti struktur-
nega ravnovesja. Upoštevali bomo opozorila o visoko entropijski ekonomiji, o anti-
socialni ekonomski politiki ter razsipniškem, etično nedopustnem, potrošniškem 
načinu življenja. Na ta nevzdržni razvojni model je z vidika entropije morda najbolj 
argumentirano naslovil svojo kritiko Georgescu Roegen, pri nas pa ima zagovornike 
zlasti v osebah okoljskega filozofa Andreja Kirna in geografa Dušana Pluta. Dodajmo, 
da je danes prevladujoč model kapitalizma model, ki na dolgi rok ni vzdržen. Ne le za-
radi »mej rasti«, pač pa tudi zato, ker je to model moralne, etične devastacije, prevlade 
mamona, denarja, abstraktne nad uporabno vrednostjo, nad človekovimi realnimi potre-
bami, prevlade finančnih ter političnih mrež nad pravimi podjetniki in ustvarjalci vre-
dnosti v »realni ekonomiji« ter nad socialno senzibilnostjo. Pravna, socialna, pravična 
država pomagaj!?
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NARAVNO - GEOGRAFSKE OKOLIŠČINE
Danes ime Dravski gozd večini bralcev ne pove veliko, a je nekoč ta »naravna okolišči-
na« bila izrednega pomena za poselitvene, gospodarske, prometne, politične, upravne in 
druge razmere. Mejna grofija, pokrajina vzhodno od gozda se je celo imenovala Marchia 
trans silvam (Marka onkraj gozda). Opozarja pa tudi na to, kako zelo se moramo zave-
dati relativnosti, zgodovinskosti posamičnih dejstev. V sodobnosti ta »naravna okoli-
ščina« namreč ne pomeni ne posebnega potenciala in ne razvojne ovire. Dravski gozd 
je nekoč bil kakšnih 20 kilometrov raztezajoč se gozdni kompleks v smeri vzhod/zahod 
med Rušami, Falo, Lovrencom, Lehnom in Podvelko ter Selnico, Ožbaltom in Breznom 
v Dravski dolini, stisnjeni med Pohorje in Kozjak (Kobansko). Območje je bilo divja, 
neobljudena, neprehodna, z gozdom porasla soteska. Ne ljudstva žarne kulture, ne Iliri 
in ne Kelti, pa tudi Rimljani in v srednjem veku tudi Slovani Dravskega gozda niso v 
celoti kultivirali. Še v 11. stoletju (1091), ko sta Spanheima benediktinskim menihom 
iz Šent Pavla v Labotski dolini nedaleč od današnjega Dravograda podarila ozemlja v 
Dravski dolini (tudi Ruše, villa Rouste), je bilo »lovrenško«, torej ozemlje med Lobnico, 
Lobničico in Velko, označeno za »pusto« (neposeljeno, neobdelano - česar pa ne smemo 
razumeti čisto dobesedno). Dravski gozd je bil »neprehoden« še dolgo po začetku kolo-
nizacije tukajšnjih ozemelj, saj zgodovina priča o tem, da je ustavil tudi Turke, ki so se 
morali v Zgornjo Dravsko dolino odpraviti severno od grebena Kozjaka. Vse dokler niso 
nov družbeni red, nov način gospodarjenja, razvoj trgovine in prometa ter vrednotenje 
lesa kot trgovskega blaga, prav tako pa razvijajoča se fužinarska, kovaška in steklarska 
obrt - manufaktura spremenili vloge Dravskega gozda, je bil ta svet malce »od Boga 
pozabljen« in so se kraji v Zgornji Dravski dolini razvijali precej hitreje.
Pogled z Drave v smeri Dravskega gozda (foto: Gregor Rezman)
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Dravsko dolino, kakršno poznamo danes, je Drava izdolbla v milijonih let. Zelo se je 
spreminjala glede na toplejša in hladnejša ledena obdobja, a to se je vseeno dogajalo v 
zelo dolgih časovnih amplitudah, po naravni poti. Človekov vpliv se je pokazal šele v 
nekaj zadnjih desetletjih, ko je človek s svojimi posegi (zlasti gradnjo jezov in kanalov 
za hidroelektrarne) dramatično spremenil podobo ene večjih in daljših (preko 700 km) 
evropskih rek. Drava (Dravus, Drau), izvirajoča na Toblaškem polju (današnja Italija, 
vzhodna Tirolska), blizu naših zahodnih meja, se vije, potem ko prestopi še avstrijsko 
mejo, okoli 45 km po Dravski dolini in se izteče v sosednjo Hrvaško in v Donavo v 
Srbiji, s katerima nas je dolgo gospodarsko (prometno) povezovala. Če je včasih bila de-
roča reka, je danes »polenjena«, a je še zmeraj zelo pomembna, saj je velik vodonosnik 
s povprečnim letnim pretokom ca. 300 m3/sek pri Mariboru. Vanjo se iztekajo številni 
potoki v Avstriji, pa s Pohorja in s Kozjaka, nekoč imenovanega Kozji hrbet. Tako po-
nekod doseže širino do 140 m in globino tudi okoli 24 m. Najpomembnejša gospodarska 
potenca Drave danes pa je seveda energetska in še ni v celoti izkoriščena. Zaradi količi-
ne vode, ugodnega padca, možnosti zajezitve, prečrpavanja na predvidena višje ležeča 
akumulacijska jezera, snežno dežnega padavinskega režima, zelo ugodne ekonomike in 
še česa, bo Drava v bodoče ostala eden od ključnih dejavnikov slovenskega hidroener-
getskega sistema. Njen plovni in ribolovni potencial sta drugotnega pomena in bosta 
taka ostala, vse dokler rekreativne, plovne, ribolovne, gostinske in druge možnosti ne 
bodo dobile pomembnejšega mesta v celostnih turističnih in okoljevarstvenih projektih, 
ki prispevajo h kvaliteti našega vsakdanjega življenja. Kot v sosednji Avstriji na primer.

Dravska dolina je torej tako rekoč ukleščena med Pohorjem, vzhodnim predalpskim gor-
skim masivom Centralnih Alp, in Kozjakom. Pohorje, ki se s Črnim vrhom dviga do 1543 
metrov nadmorske višine in je precej višje od Kozjaka, ki seže do 1050 metrov nadmorske 
višine (Kapunar), je planotasto in bolj primerno za gospodarjenje in poselitev od Kozjaka, 
sicer strmejšega, a bolje osončenega. Številni potoki se zlivajo z obeh pogorij proti Dravi 
po strmih pobočjih, razbrazdanih z grapami, jarki, potočnimi strugami, kar vse jima daje 
značilno reliefno podobo. Ruško okolje je zelo bogato s površinskimi vodami, ki so pre-
težno hudourniškega značaja, z izgonskimi potoki in vodonosniki podtalnice, z vodnimi 
viri nasploh. Ne pozabimo ob tem na jezera (tudi umetna, česar nepoznavalec sploh ne opa-
zi), na močvirja in barja. To mu omogoča kamninska sestava vododržnih metamorfnih, 
sedimentnih kamnin, ki jih je v preteklosti v osredju »predrla« magmatska, s tektonskim 
delovanjem iz nedrij izrinjena gmota granita, tonalita, čizlakita, ki jih na Kozjaku ne naj-
demo. Bogata paleta mineralov, rudnin iz osrčja planin, ki obdajajo Dravsko dolino, je že 
daleč v preteklosti omogočala rudarjenje, fužinarstvo ter pridobivanje kamna kot gradbe-
nega materiala in kremenjaka kot surovine ter tako precej zaznamovala našo preteklost. 
Potoki so pomenili pogonsko silo že v srednjem veku (Lobnica, Bistriški potok, Radoljna, 
Velka, Čermenica, Bistrica …), a tudi grožnjo za ljudi ob vodi in v dolini. Zlasti zato, ker 
je človek s svojimi ne zmeraj dovolj premišljenimi posegi, pozidavami pretrgal njihovo 
naravno pot v Dravo. V preteklosti so se v neurjih narasli potoki kar nekajkrat »znesli« nad 
hišami, fužinami, ljudmi … Pomen površinskih in podtalnih vodnih virov pitne vode pa 
nemara narašča hitreje kot vloga preostalega, še neizkoriščenega energetskega potenciala.
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Tudi plodna prst, nastala v erozijskih procesi na rečnih, prodnatih nanosih Drave v do-
lini pridobiva na pomenu. Vsaka gospodarska kriza nas spomni na neustrezne posege 
v rodovitno zemljo, na samooskrbnost in na strateški, verjetno nenadomestljiv (vsaj za 
sedaj) predpogoj pridobivanja zdrave hrane. Ozemlje med Pohorjem in Kozjakom je še 
toliko bolj občutljivo, saj je dolinskega sveta zelo malo. Le zahodno od Radelj in vzho-
dno od Ruš se dolina nekoliko razširi. A Ruško polje doseže le širino dobrega kilometra, 
podobno kot v zgornji Dravski dolini, kar pomeni, da smo z rodovitno zemljo bolj skopo 
obdarjeni. Je pa, kolikor je premoremo, naša prst primerna, dobra tudi za poljedelsko in 
sadjarsko, hmeljarsko in na prehodnem gričevju vzhodno od Ruš vinogradniško obdelo-
vanje. Dovolj debela plast rjave prsti v dolini, primerno prepustne in ustrezne mehanske 
strukture je v preteklosti omogočala pridelavo kvalitetne pšenice, koruze, krompirja, 
hmelja, sadja … To, da danes ni več povsem tako, niso krivi naravni, pač pa povsem 
politično ekonomski pogoji, pogoji ekonomije obsega in neoliberalne verzije dobičko-
nosnosti, učinkovitosti. Podobno velja za vinogradništvo, ki je v spodnji Dravski dolini, 
zlasti pa na Ruškem bregu in na obronkih vzhodnega Pohorja (in nič manj na selniški, 
brestrniški, kamniški strani) v preteklosti pomenilo pomemben vir preživetja in razvo-
ja. Ilovnato peščena prst, dobra osončenost in ugodni reliefni pogoji tudi ob ustreznih 
klimatskih pogojih sami po sebi kajpak niso zadostni.

Če k naštetim naravnim pogojem dodamo še druge pogoje, ki seveda dolgoročno in glo-
balno tudi niso povsem neodvisni od našega delovanja, smemo reči, da živimo v boga-
tem območju. Celinska klima, subpanonski vplivi, občasni vplivi baltske in genovske 
depresije, ugodne količine padavin (krepko preko 1000 mm), pa naj gre za dež ali sneg, 
zračna vlaga in prepišnost doline, ne pretirano velike temperaturne razlike in drugo 
upravičujejo vzdih olajšanja in zadovoljstva: »Dobro, da sem tu doma (gost)!« Zlasti, 
če si uspemo najti zavetje, rekreacijo, oddih, sprostitev, pa tudi možnosti gospodarskega 
preživetja v bogatem gozdnem okolju in med siceršnjimi naravnimi lepotami, ki jih na 
primer ščitimo (včasih pretirano) tudi z območji Natura 2000. Spori o tem, da je sko-
raj 40% našega ozemlja pod zaščito Nature, da imamo zelo bogato omrežje varstvenih 
režimov, ki ščitijo biotsko raznovrstnost, se pri nas še ne bodo kmalu polegli. Gre za 
vprašanje, ki je pogosto postavljano: »Je Natura 2000 prednost ali ovira?«

Slovenija je v evropskem vrhu tudi, če govorimo o gozdnem pokrovu. Pohorje je v slo-
venskem vrhu, ruško okolje pa v vrhu med pohorskimi okolji ali okolji Dravske doline. 
Smolniška katastrska občina je prekrita z gozdom kar 92 odstotno, ruška občina pa 82 
odstotno. Celo v dolini, najbolj urbaniziranem okolju, se približujemo 40 odstotkom goz-
dnatosti. Le kakšnih 16 odstotkov je tam neplodnega, ostalo so travniki, pašniki, polja, 
sadovnjaki (vse bolj redki), vrtovi, parki in zelenice. Celo v osrčju mesta, okoli blokov-
nih zgostitev, ne smemo pretirano tarnati o pomanjkanju zelenja, naravnega okolja. Če 
le zberemo dovolj volje, smo v nekaj pičlih minutah v gozdu, ob Dravi ali kakšni drugi 
vodi, na zelenici, sprehajalni, pohodniški poti ali v senci parkovnih nasadov.

Prvotni bukovo jelov gozd, ki je nekoč dajal zavetje razen danes prisotnim živalim še 
medvedom, volkovom, risom, se v preteklosti ni mogel upirati človekovim nezmernim 
posegom, čeprav je bil že na začetku devetnajstega stoletja uveden državni gozdni nadzor. 
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Način gospodarjenja je povzročil velike goloseke, s pogozdovanji pa so po letu 1870 
spremenili gozdni sestav v pretežno igličaste terene. A gozd si je opomogel, primerno 
planotaste, dostopne in osončene površine pa so bile v preteklosti namenjene tudi sad-
jarski, vinogradniški, skromnejši poljedelski in živinorejski pridelavi. Družbeno okolje, 
hitra industrializacija in nespodbudne razmere za višinsko kmetovanje pa so povzročili, 
da so se kmetije pričele prazniti, praznijo se zaselki, zarašča se plodna zemlja. Tako je 
država sedaj prisiljena finančno spodbujati izsekavanje, čiščenje zaraščajočih se planj, 
nima pa izdelane strategije, kako nekoč v svetu hvaljeno slovensko gospodarjenje z goz-
dovi usmerjati tako, da bi spet postalo zgled. Da bi bilo vir za domačo lesno industrijsko 
predelavo in vir visoke dodane vrednosti, delovnih mest in oživljenih gorskih kmetij in 
zaselkov … Opisano jasno govori o tem, kako pomembni so naravno geografski pogo-
ji za družbeni razvoj. Govori pa tudi o tem, da sami po sebi niso dovolj, niso zadostni. 
Potrebna je jasna umeritev družbenih razvojnih naporov in sinergija razvojnih sil. Kjer 
to umanjka, zlahka zaidemo na slepo pot. Kot bi se izgubili v Dravskem gozdu, pa ne 
vemo več, ne kam ne kod.
Ruše so »mesto/občina v zelenem«. Po površini gozda sodijo med najbolj zelene občine v državi.  
Tudi v mestu je neplodnih zemljišč manj kot ena petina. (foto: Jani Dolinšek)
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PROMETNE POVEZAVE - KOPENSKI PROMET
Naravne, geografske okoliščine, danosti, vire življenja ocenjujemo z vidika njihove dosto-
pnosti glede na razvojno stopnjo človeštva in posamičnega okolja. Pomembna je torej tako 
dosežena civilizacijska, kulturna, tehnološka ali kakšna druga raven razvoja. Dandanes 
moramo to zaradi svetovnih, globalizacijskih procesov in »bližnjega sosedstva« vsega 
sveta, zaradi prometnih, telekomunikacijskih in drugih sredstev razumeti tako, kot je 
to razumel pred pol stoletja sociolog Rudi Supek: zavedati se moramo, da imamo samo 
eno, vsem skupno Zemljo, in da ima vsako naše dejanje ustrezno »globalno« posledi-
co, četudi se je sami (še) ne zavedamo. Zgodovinsko gledano pa ni bilo zmeraj tako. Če 
danes stopnja kvalitete življenja delavca v oddaljeni Kitajski »isti hip« vpliva na kvali-
teto življenja posameznika v Evropi, če danes dobimo informacijo o mrtvih v Siriji ali 
padcu cene delnic na borzah ali rojstvu kakšnega od kraljevskih otrok … že »tisti hip«, 
ko se je to zgodilo, pa je bilo v preteklosti precej drugače. Prostorska, fizična, časovna 
oddaljenost je bila bistveno drugačnega pomena za način življenja, zlasti če zanemarimo 
sodobne IKT dimenzije. Promet, transport, ki relativizira razdalje, omogoča hitro 
in lažjo dostopnost surovin, gotovih izdelkov, turističnih destinacij …, odločilno vpliva 
na kvaliteto našega življenja, in ne pozabimo, na kvaliteto našega življenjskega okolja.

Posameznike in skupnosti ločujejo številne ovire in nevarnosti. Velike razdalje, potoki, 
reke, morja, oceani, konfiguracija kopnega, hribi, gore, soteske, prostrane ravnice, nepre-
gledni pragozdovi, puščave in zaledenela prostranstva, ki so se nekoč zdeli nepremagljivi, 
danes ne pomenijo več »konca poti«. Človek je v zgodovini našel rešitve, znanje, sredstva, 
tehnologije za njihovo premagovanje in širil svoj življenjski prostor. Najizraziteje ga je k 
temu silil (ali mu pomagal) razvoj trgovine. Ob tem so se prenašale obrtne veščine, znan-
stvena spoznanja, mešale kulture, povečevala se je človekova sposobnost obvladovanja 
in izkoriščanja naravnih danosti, ki so včasih pomenile blagostanje, kdaj drugič pa so 
ogrožale življenje, saj si jih je v svoji sli po obvladovanju človek skoraj povsem podredil. 
Povsem enako je bilo v našem ožjem, obdravskem okolju, ki v prometnem smislu prav-
zaprav pomeni veliko oviro (deroča reka, soteska, strmo hribovje, neprehodni gozdovi) 
ter dolga stoletja prometni »slepi rokav«. Celo poselitev se je tako z vzhoda kot z zaho-
da ustavila na mejah »Dravskega gozda«. A želja po osvajanju novih ozemelj, potrebe 
po oskrbovanju vojske, varovanju meja, po več življenjskih dobrinah, trgovanju … so 
nezadržno premagovale ovire. Najprej se je razvil kopenski, cestni promet.

CESTE
Sledovi grajenih cest iz časov pred antiko na tem območju niso bili odkriti. Z Rimljani, 
ki so k nam prišli brez krvavih osvajalnih bitk tik pred začetkom našega štetja, pa se 
pojavijo njihova naselja in gradnja cest, a žal tudi o tem nimamo zelo bogatih arheolo-
ških najdb in drugih zgodovinskih virov. Dravska dolina je bila seveda izven njihovih 
glavnih prometnih poti, ki so iz današnje osrednje Slovenije vodile proti koroškim, ma-
džarskim in hrvaškim ozemljem in mestom. Zgodovina govori o »obdravski rimski 
cesti«, ki je povezala oba konca doline. Gotovo je pri tem bila pomembna prometnica 
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od vzhodnih obronkov Pohorja preko hribov do doline potoka Bistrica in v smeri Ruš. 
Cesta iz smeri Betnava proti Rušam je prečkala Dravo in nadaljevala pot proti Selnici. 
Najdene so tudi sledi ceste zahodno od Ruš, pri Fali in Ožbaltu, zahodneje od tod pa ne. 
Radeljsko in Muško polje ne dajeta zanesljivih dokazov o tej cesti. Gotovo pa je cesta 
tekla iz celjskega skozi Stari trg proti Podjuni.

Druga, za naše okolje pomembna »rimska cesta« je tekla med mestoma Poetovio in 
Virunum na Gosposvetskem polju. Zaradi ovir skozi Dravsko dolino je bila njena trasa 
speljana po južnem Pohorju. Tretja cesta pa je povezovala Flavio Solvo pri Lipnici preko 
Kozjaka, Radelj, Mute in Vrat z linijo ceste Celeia-Virunum. To naštevanje cestnih 
povezav je pomembno z vidika nastajanja prometnih vozlišč, okoli katerih so se kasneje 
razvila naselja in pomembnejša gospodarska središča. Dravograd, obdan z mogočnimi 
gozdovi, ob sotočju Meže in Drave, steku več dolin in s cestnim križiščem ter rimskim 
rečnim prehodom, je bil v antiki najpomembnejša točka Dravske doline do Maribora.

Po tem, ko so Rimljani zapustili Dravsko dolino, je to območje stagniralo. V predma-
džarski dobi so se razvijale bolj cestne povezave iz smeri Flavie Solve proti madžar-
skim mestom (Zala), hrvaški Krapini, Varaždinu, Zagrebu, prav tako pa iz Celeie proti 
vzhodu. Razvijale so se judovske vasi in tako imenovane »judovske poti«, znane po 
suženjski trgovini. Judom so sledili arabski, kmalu pa še italijanski trgovci. V »poma-
džarski dobi« so se razvijale pretežno ceste znotraj slovenskega etničnega območja 
(Koroška, Štajerska). Le smer iz Arveža preko Radelj k Dravogradu in Slovenj Gradcu 
čez Vuzenico je bila takrat v Dravski dolini bolj prometna. Dravograd je ohranil pozi-
cijo pomembnega križišča. V drugi polovici 14. stoletja pa je cesta Maribor-Dravograd 
dokončno sklenjena. Govorimo o »kraljevski cesti« (via regia), speljani po trasi nek-
danje rimske ceste. Ena njenih glavnih funkcij je bil transport vina s konjskimi vprega-
mi iz slovenskih vinorodnih območij na Koroško, Bavarsko in v druge nemške dežele.

Kasneje je veliko pozornost gradnji in izboljševanju prometa (ne le cest) namenjal nad-
vojvoda Karel II. (1564-90). Še pred tem, leta 1444, naj bi bil Ruše obiskal cesar 
Ferdinand III. Habsburški. Takrat naj bi si osebno ogledal (nadzoroval) gradnjo ceste 
po Dravski dolini (v Selnici) in Rušam podelil trške pravice. Hvaležni Rušani naj bi mu 
za to v »najstarejšem gledališču na Štajerskem, v ruškem Odeumu«, pripravili sijajno 
slavje v zahvalo. Zgodovinarji so marsikakšno »pretiravanje«, legendo že dovolj prepri-
čljivo zavrnili. Tudi to o gledališču. Veliko cest, ki so povezovale kraje na Pohorju med 
seboj in še zlasti z dolino, seveda ni bilo ustreznih in so spominjale bolj na kolovozne 
poti. Zlasti Lovrenc se je nekolikanj »zaobšlo«. Nekdanja »steklarska pot«, ki je po-
vezovala glažute ob Velki preko Lovrenca do Ruš (pred izgradnjo »dravske železnice« 
1863) je bila slaba, prečna povezava Kurja vas-Oplotnica je tekla vzhodneje, povezava s 
Podvelko pa severneje od trga Lovrenc na Pohorju (nekoč Radomlja, Radimlja …). Tudi 
z Rušami je bil slabo povezan, saj je ozko pot preko Jodla nadomestila ustreznejša ce-
sta čez Falo (Falska peč-1890) šele sredi 20. stoletja. Povezavo čez Pohorje v smeri S-J 
je Lovrenc dobil šele po II. svetovni vojni z izgradnjo ceste Cezlak-Lukanja-Lovrenc, 
čez Dravo pa z izgradnjo mostu pri Ruti. Do Rute je bila zgrajena cesta že leta 1810, ko 
mostu čez Radoljno še ni bilo.
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Na območju Občine Ruše ni bilo dosti bolje. V novejšem času (v zadnjih dveh stoletjih) 
se je zgradilo sicer veliko cest, nujno potrebnih zaradi razvijajoče se obrti, glažutarstva, 
gozdarstva in hitre rasti naselij. A vse povezave proti Šumiku, kjer so se ceste ustre-
znejših dimenzij gradile po petdesetih letih prejšnjega stoletja, Arehu, ovršju Ruškega 
Pohorja, povezave z južnim Pohorjem so bile preskromne z ozirom na potrebe in zahtev-
nejše standarde. K temu je zagotovo prispevala zahtevna konfiguracija terena in dolžina 
cest. Cestno omrežje na »ruškem« je danes sicer dovolj razvejano, a nedvomno ne dovolj 
kvalitetno, da bi bilo zadostno za hitrejši turistični razvoj. Glavni pomanjkljivosti nista 
preveč makadamskih cest in slaba vzdrževanost, pač pa neustrezne povezave z ovršjem 
občine in trasa regionalne (v veliki meri tranzitne) ceste v smeri Maribor-Dravograd sko-
zi središča obcestnih naselij - tudi mesta Ruše. Podobno velja za ceste na Lovrenškem 
Pohorju, boljše pa so »selniške« ceste proti Boču, Gradišču, Sv. Duhu. Brez dvoma je 
»ozko grlo« obdravska regionalna cesta. V zadnjem letu so se razmere vsaj nekoliko 
izboljšale z izgradnjo »radeljske obvoznice«.
Ruše imajo razvejen cestni - ulični sistem, kar je ena od tipičnih značilnosti mest. (foto: Jani Dolinšek)

MOSTOVI
Ker cestne povezave po Dravski dolini prekinjajo številni pohorski in kozjaški potoki, 
grape, doline in Drava sama, so izrednega pomena mostovi. Najbrž je bil edini most 
čez Dravo v rimskih časih v našem širšem okolju tisti pri Ptuju. Na drugih mestih so 
Dravo prečkali s plovili, ni pa podatkov, kako so se prečili potoki, ki so se vanjo zlivali 
s hribovitega okolja. A naraščajoče potrebe po trgovini, po mobilnosti, razvoj naselij … 
so bili zadosten razlog, da se je gradnja mostov v srednjem veku razmahnila.
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Najprej je v pomadžarski dobi bil obnovljen most pri Ptuju. V 12. stoletju je bilo nato 
zgrajenih kar nekaj mostov. Omenimo most pri Velikovcu, pa v Dravogradu in Mariboru 
ter Varaždinu, ki je bil tudi bližnje prometno, trgovsko središče. Takrat je bil zgrajen 
tudi prvi most čez potok Bistrica v Muti. Isti potok je na začetku 15. stoletja prečkal še 
nov most niže od Dravi, čez rečne pritoke pa so zgradili še mostove v Ožbaltu (1372), 
Radljah (1498), Viltušu (1550), vse na levem bregu Drave. V naši bližnji okolici je bil v 
srednjem veku do sedemnajstega stoletja trgovinski, prometni center - vozlišče Ptuj, ki 
je dobil še en most v 14. stoletju. Tudi novi vek je prinesel številne gradnje. Najprej pri 
Fali. Baron Martin Liebman, imenovan tudi von Rast, falski graščak, ga je dal zgraditi 
že leta 1830. A ni vzdržal dolgo. 1836. leta ga je deroča Drava odnesla, porušila. Mostovi 
so se gradili v Dravogradu (1839), Vuhredu (1880), Vuzenici (1892), Breznu-Podvelki 
(1911). Slednjega je umikajoča starojugoslovanska vojska leta 1941 zrušila, a ga je oku-
pator takoj nadomestil z lesenim, visečim mostom, ki je nato služil namenu vse do iz-
gradnje novega, železobetonskega. Gradili so ga med leti 1954-60. Relativno pozno sta 
dobila most Ruše in Selnica, šele leta 1967. Zadnji most čez Dravo v tem delu doline je 
bil tisti v Ruti, pomemben za razvoj Lovrenca, zgrajen 1971. leta.

V dobi ob izteku srednjega veka in kapitalističnih začetkov je vodilno mesto v regiji od 
Ptuja prevzel Maribor. Obnova ceste Dunaj-Trst je pričela 1720. leta, Maribor pa je dobil 
nove mostove l. 1775, 1913 (»stari, glavni«), 1963 (»Titov«), 1978 je pričela gradnja »dvo-
etažnega, pobreškega«, z vsemi priključki je bila dokončana šele 2001 (!), 1996 pa je bil 
predan prometu »koroški« most. Prvi železniški most čez Dravo so zgradili v Mariboru 
1846. leta. Najprej je bil lesen. Posebna zgodba je bil »studenški most«, znamenita brv 
za pešce in kolesarje (1885). Kmalu jo je odnesla deroča Drava (1903). Že naslednje leto 
je bila zgrajena nova, ki jo je jugoslovanska vojska (tako kot most v Podvelki) med umi-
kom 1941 razstrelila. Nemci so jo obnovili, a leta 1946 jo je narasla Drava spet odnesla. 
Nova brv je bila zgrajena 1948, rekonstruirano pa so otvorili leta 2008.

Leta 1863 je železniški most povezal tudi levi in desni breg Dravograda. Vseh mostov 
Dravske doline s tem še nismo našteli. Leta 1918 je bila zgrajena HE Fala, za njo pa še 
pet elektrarn v seriji in vse so s svojimi jezovi predstavljale mostove čez veliko reko. 
Številnih drugih, manjših mostov čez pritoke Drave nismo omenjali. A že našteto je do-
volj, da dobimo vtis o pomembnosti mostov tako v času gradnje (zaposlitve) kot kasnejše 
uporabe in gospodarskega razvoja. Bilo bi napak, če bi ob tem spregledali posledice za 
naravno in družbeno okolje in samo vizualizacijo. Morda niso bili vsi mostovi »posre-
čeno« prostorsko umeščeni. Zlasti mariborski ne, saj se nekateri kar »zaletijo« v mesto 
in se »nimajo kam izteči.« V vsakem primeru pa so v veliki meri prispevali k razvoju in 
temeljito spreminjali življenje ljudi v njihovi bližini in dlje naokoli.

MITNICE
Kaj so pomenile prometne povezave si lahko bolje predstavljamo, če v kratkem orišemo 
še nastajanje in delovanje mitninskih postaj. Te so bile postavljene ob cestah, mostovih, 
v pristanih, pomembno vlogo pa so igrali tudi dogodki, kakršni so bili raznorazni letni, 
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tedenski sejmi ali romarski shodi. Mitnine moramo ločiti od davčnih obveznost, saj v 
principu pomenijo pristojbine, plačane za uporabo česa (na primer ceste, pristana, mostu) 
oz. so plačilo za storitev, pravico (na primer vstopa v trg, mesto, plovbe po reki, prehoda 
reke). Vezane so na lastnino, na monopol, ki so ga imeli v rokah knezi, cerkveni ali po-
svetni zemljiški gospodi. Višine mitnine so bile določene glede na vrsto blaga, količine 
itd., najpogostejši zavezanci pa so bili potu trgovci ali razni romarji ter drugi popotniki. 
Tovrstne pristojbine so dobro polnile blagajne, zato ne preseneča primer iz ruške zgodo-
vine, kakršnega beležimo ob priliki romanja k ruški Devici Mariji ob priložnosti »ruške 
nedelje«. Opat benediktinskega samostana iz Šent Pavla, lastnika falske gospoščine, pa-
ter Hieronim Marchstaller je namreč leta 1628 v statutu gospoščine zahteval od njenega 
prefekta, da zagotovi množično udeležbo pri žegnanju in pobiranje mitnine v dobrobit 
samostana. Dodajmo še podatek, da so ob tej priložnosti dijaki ruške latinske šole igrali 
znamenite gledališke igre. Po (zagotovo pretiranih) podatkih iz cerkvene kronike je igre 
obiskalo tudi do 20.000 obiskovalcev, romarjev od drugod. Cerkveni oblasti, zemljiški 
posestnici v Rušah takrat res ni bilo hudega. Ali so (ob ilirskih carinah) že poprej Rimljani 
pobirali tudi mitnino, literatura ne piše. Morda jih tudi niso, saj so denar za funkcioniranje 
države običajno zbirali z vojnim plenom s svojih osvajalskih pohodov. A v Ptuju je bila 
mitnica brez dvoma postavljena že konec 9. stoletja. V 10. stoletju so mitnino pobirali v 
Mariboru, v Bistrici pri Viltušu leta 1093 (kasneje so jo zaradi poteka ceste skozi Ruše 
opustili), na Muti od leta 1147 pa vse do leta 1830. Tam so mitnico 1192 preselili na hrib 
(zgornji plato), v 17. stoletju pa zopet k Dravi. Pač odvisno od prometnih tokov in možno-
sti, da se zajame čim več denarja. V Velikovcu ter Dravogradu so mitnino zaračunavali 
od 13. stoletja naprej, pri Betnavi konec 15. in v Laznici konec 16., v Selnici pa tudi že 
pred 16. stoletjem. Mostnino so v Podvelki pobirali še po tistem, ko so dali v uporabo 
novi most (1911). Splavarske, pristaniške pristojbine, tarife, ki so tudi ohranjene, so ne-
kaj posebnega. Tako kot so izredno zanimive splavarske poti in način življenja. Tarife iz 
1862. leta in leta 1941 je v svojem tipkopisu prikazal Franjo Pahernik. Ohranjeni so tudi 
nekateri drugi ceniki, tarife. V literaturi nismo našli zapisa o morebitni mitnici v Rušah.

ŽELEZNICA
Pravo prometno in razvojno revolucijo pa so v zgodovini človeštva pomenile novoveške 
iznajdbe, kakršna je na primer iznajdba parnega stroja (James Watt, 1782), ki je ob za-
smehovanju nekaterih leta 1825 prvič popeljal Stephensonovo železniško kompozicijo 
iz Stocktona v Darlington. Kot rečeno, ob veliki skepsi in celo zasmehovanju. Sicer so 
se krajše trase železnice, na katerih so »kraljevale« konjske vprege, pojavile že prej. 
Zlasti so železnici nasprotovali tisti, ki bi jim danes rekli »cestni lobi« in tisti, ki so bili 
izrazito vezani nanj - furmani, gostilničarji, razni obrtniki … Pri nas je dvome podžigal 
Bleiweis, ki je stavil na kmetijstvo, velikega podpornika po je imel železniški promet v 
prosvetljenem nadvojvodi Janezu. Že nekaj let po pojavu železnice v Angliji so se pričeli 
snovati podobni projekti tudi pri nas. Po tem, ko so se razpletle velike igre za dobičke, ki 
so si jih obetali investitorji (bankirja Simon Georg Sina ter Salomon Rotschild in drža-
va), se je pod vodstvom projektanta viteza Carla von Ghege pričelo projektiranje južne 
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železnice (1830), železniškega odseka Šentilj-Maribor na tej trasi pa leta 1843. Pomembni 
kasnejši mejniki so leta, ko je bila železnica zgrajena preko Drave v Mariboru (1846) 
in ko je dosegla preko Celja in Zidanega Mosta še Ljubljano (1849) ter Trst (1857). Po 
nemških, francoskih, belgijskih in drugih evropskih ozemljih je bila železniška mreža 
takrat že precej bolj razvejena. A tudi pri nas zaostanek ni bil prevelik.
Železniški viadukt čez Lobnico, zgrajen 1863. leta - danes spomenik tehniške dediščine.  
(foto: Gregor Rezman)

Za »ruško okolje« je bila še bolj pomembna odločitev o gradnji »obdravske« (»koro-
ške«) železnice. Že leta 1863 je prvi vlak uradno peljal skozi Ruše (letos beležimo torej 
stopetdesetletnico) do Celovca in naslednje leto do Beljaka. Dve leti prej je stekel žele-
zniški promet v smeri Ptuja, Ormoža. Prav tako pomembna je bila sočasna izgradnja 
železniških delavnic (ca 10 ha zemljišča in 3,5 ha delavnic) ter železničarske kolonije 
(40 zgradb s 368 stanovanji) v Mariboru. Spomnimo: Maribor je štel leta 1846 komaj 
okoli 4000 prebivalcev, od tega je bilo komaj kaj več kot polovica domačega, kmečko 
vinogradniškega življa. Pravi razmah industrije prične v našem širšem okolju torej šele 
s prihodom železnice.

Pojav železnic je imel v resnici zelo hude posledice zlasti za cestni promet, manj za vo-
dnega, rečnega. Šajkarstva in splavarstva ni prizadel tako zelo, kot se često domneva. 
O tem pričajo empirični podatki o prevozu po Dravi. A je imel neprimerno večje in 
pozitivne posledice za industrializacijo z njenimi spremljajočimi pojavi nasploh in na 
primer za gradbeni ter železarski in premogovniški sektor posebej. Močnejši »pospe-
šek« razvoju so zabeležili zlasti v Zasavju (rudniški, premogovniški bazen), v Celju in 
Ljubljani manj. Tako kot drugod po svetu je ekspanzija železniškega prometa pomenila 
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silne spremembe na področju investiranja, finančnega kapitala, gradbeništva, železar-
stva. Dravsko dolino sta zamejili dve zelo pomembni železniški križišči: v Mariboru 
in Dravogradu, kjer se je proga ob Dravi križala s tisto po Mislinjski dolini. Za vse to 
je bilo potrebno zgraditi številne objekte. Ne le železniške proge, tire, pač pa tudi mno-
ge druge inženirske objekte in stavbe. Pomislimo na primer na novost na naših tleh, na 
železniške mostove, tunele (pri Fali, Prevaljah, Holmcu) in na viadukte (večji v Rušah, 
Vuhredu, Vuzenici, Prevaljah, Holmcu). Pa na številne postaje in postajališča, čakal-
nice, garderobe, urade, skladišča, nakladalne rampe, perone, vodne postaje, tehtnice, 
čuvajnice … Na relaciji med Mariborom in Celovcem kar okoli 300 mostov, manjših in 
večjih viaduktov, prepustov. Vse to je terjalo zelo povečano proizvodnjo vseh vrst mate-
rialov, ki so bili vgrajeni, naprav, strojev, sredstev za prevoz, razvoj premogovništva in 
bistveno povečanje zaposlenosti tako v prometu kot v gradbeništvu in drugi industriji. 
Ustrezno izobraženih kadrov z izkušnjami pri nas ni bilo v zadostnem številu, zato so 
se množično priseljevali tujci, zlasti Nemci, Avstrijci, Čehi, Italijani in drugi, ki so pre-
vzemali predvsem strokovno zahtevnejša dela, bolje plačana in s kar nekaj bonitetami, 
ki so se uveljavile v železničarskem sektorju. Takšne bonitete so na primer bili ceneni 
prevozi, delavska stanovanja, kolonije, posebne trgovine in zdravstvene ter socialno var-
stvene storitve, humanitarni fond, kreditni skladi, popusti v kolodvorskih restavracijah. 
Standard zaposlenih pri železnicah je bil opazno višji kot v večini drugih gospodarskih 
panog, vse to, z migracijami vred, pa je vplivalo tudi na dogajanje z nacionalnimi in 
političnimi obeležji. Med lastniki se je le redko kdaj našel kdo s slovenskimi narodnimi 
koreninami, oblikoval se je zgornji lastniški sloj s svojimi specifičnimi potrebami, inte-
resi. Pojav železnice na naših tleh je imel torej dramatične posledice. Ob dobrih tudi šte-
vilne negativne, kar se je pokazalo zlasti ob vojnih dogodkih (nacionalistična, politična 
vrenja) in v času zaostrovanj gospodarskih razmer in razrednih spopadov, stavkovnih 
ter političnih, strankarskih gibanj.

Železnica je zelo spremenila »karakter« Dravske doline. Ob vsem omenjenem so se poja-
vile še velike tovarne, industrijski centri, ki so bili dovolj močni, da so zaradi vzdrževa-
nja konkurenčnosti ali pa zaradi monopolne, od države preferirane, pogosto podpirane, 
subvencionirane proizvodnje, lahko gradili lastne industrijske tire. Med takšne sodi 
ob tistih v Dravogradu, Ravnah, Prevaljah zelo pomemben industrijski tir Tovarne du-
šika v Rušah. Dolga desetletja, skoraj sto let že vztraja. Po njem je bilo transportiranih 
na desetine milijonov ton surovin in končnih izdelkov (ruška nakladalna postaja je bila 
na primer v 30ih letih le malo manjša od mariborske), kar vse je imelo tudi precejšnje 
negativne posledice za okolje. Vendar to seveda ni moglo odtehtati drugih, proizvodnih, 
zaposlitvenih, finančnih, poslovnih ciljev. Še danes, po velikih udarcih, ki jih je doži-
vela TDR z izgubo manj zahtevnih trgov nekdanje Jugoslavije, razpadle 1991. leta, po 
izgubi okoli 1500 delovnih mest v nekaj letih v tem okolju … industrijski tir pomeni 
ključno prednost nekaterih podjetij na območju TD Ruše. Toliko bolj nerazumljivo je, 
da se med »novimi razvojniki« na ruškem območju spet pojavljajo apeli po ukinitvi in-
dustrijskega tira in »industrijske cone Smolnik«. Kot da se niso nič naučili iz izku-
šenj bližnjega okolja. Posledice ukinitve Labotske proge Dravograd-Wolfsberg (1965) 



19

in Mislinjske proge iz Velenja (1968), ki ju revolt ljudstva takrat ni uspel preprečiti, so 
namreč izrazito negativne in ni naključje, da se oglašajo tukajšnji prebivalci z zahtevo, 
da se porušene proge ponovno vzpostavijo. Industrijski tir Ruše in tir Dravograd-Otiški 
Vrh sta se hvalabogu ohranila.

Prevoz potnikov z železnico po Dravski dolini ni bil nič manj pomemben kot prevoz 
industrijskega tovora. Izrednega pomena je bil delavski prevoz v obdobjih gospodar-
skega vzpona, prav tako pa je zelo pomembna prometna in socialna funkcija železnice, 
upoštevaje predvsem dijaške ter študentske prevoze. Na relaciji Maribor-Ruše je bil že 
pred leti vpeljan poseben dijaški - delavski vlak. Še vozi, danes predvsem dijake ruške 
kemijske šole in gimnazije. A ob siceršnjem klavrnem stanju slovenskega železničarstva 
upada tudi pomen potniškega prometa.

GORSKE ŽELEZNICE
Dravska (»koroška«) železnica ni edina omembe vredna v našem okolju. Prva gorska 
železnica na svetu je bila najbrž Idrijska (»Lauf«, okoli 1820). Večji razmah gorskih 
(ozkotirnih) železnic pri nas prične v drugi polovici 19. stol. in se nadaljuje po prvi 
svetovni vojni. Tadej Brate v svoji knjigi o gorskih železnicah na Slovenskem poroča o 
kar 300 km gorskih železniških prog. Seveda niso kakšna naša posebnost. Najdemo jih 
povsod po svetu, v ZDA, Južni Ameriki, Indoneziji, Sibiriji, na Kitajskem in v Evropi. 
Nekatere vozijo še danes. V našem bližnjem okolju pa ne več.

Ruške gorske železnice niso bile pomembnejše. Ena je bila postavljena ob spodnjem 
toku Lobnice (pri viaduktu), ob bazenu, v katerega so po riži plavili hlodovino (1874-
1964). Vodila je do nakladalne postaje pičlih 200 m daleč. Gorsko železnico smo pre-
mogli tudi na Gornji glažuti v smeri proti Žigartu in v spodnjem »pruhu« pri Mucovi 
pečini. Povsem drugače je bilo z drugimi gorskimi železnicami, ki so imele »ročni«, 
živinski, parni, bencinski ali električni pogon in so merile celo več kot 40 km v dolži-
no (Radoha 47 km). Ena takšnih je bila Mislinjska, okoli 10 km dolga železnica, ki jo 
je zgradil veleposestnik Arthur von Perger (1902). Še prej je zgradil tudi malo hidro-
centralo (1899) in jo leta 1913 povečal. Železnica je obratovala do leta 1957. Nam bližja 
je bila Josipdolska gorska železnica, ki pa ni služila toliko prevozu lesa kot prevozu 
kamna iz pohorskih kamnolomov. Dobrih osem kilometrov dolga proga iz Podvelke do 
Lehna, ki jo je dal zgraditi po I. svetovni vojni inž. Milan Lenarčič, je bila kasneje po-
daljšana še za 4 km (Josipdol) in je obratovala na bencinski pogon do 1960. leta v sku-
pni dolžini 12,6 km. »Opešala« je v tekmi s kamionskim prevozom v približno istem 
času kot pohorske drče.

ŽIČNICE
Območje Pohorja je poznano po žičniškem sistemu. Obratovala je, razen številnih žič-
nic, vlečnic, gondol za prevoz oseb, potnikov, na ruških tleh tudi tovorna žičnica. Med 
prvo in drugo svetovno vojno in po njej še do leta 1965 je obratovala od leta 1920 
Rozmanitova, kasneje Kobijeva žičnica v Logu ob potoku Bistrica. Izpod vrha Ruškega 
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Pohorja je omogočala ekonomsko rentabilno spravilo hlodovine. Po drugi vojni je bila 
v uporabi tudi žičnica iz Piskra preko Kramarja do »gaugenvirta«. Tako kot druge, sta 
se obe »umaknili« kamionskemu transportu.

Veliko pomembnejše pa so številne potniške žičnice. Nekatere imajo značaj javne pro-
metne infrastrukture in vozijo praktično vso leto, druge le smučarje v zimskih mese-
cih. V Sloveniji imamo ta trenutek okoli 90 smučarskih centrov, a le 220 naprav. S tako 
skromnim parkom smo vsekakor nekonkurenčni večjim, zlasti avstrijskim, italijanskim 
središčem. A v Sloveniji nimamo prave razvojne strategije na področju žičničarstva, 
zato se kar naprej opotekamo v razvoju in nimamo ustreznih rešitev, potrebnih tudi 
za razvoj turizma, ki ga žičnice infrastrukturno »podpirajo«. Pohorska žičničarska 
mreža (Mariborsko, Ruško Pohorje, Kope, Rogla …) je sicer še najbolj razvita, a ne do-
volj. Ob dejstvu, da prepelje letno več milijonov turistov, se bo treba bolj zamisliti nad 
perspektivo.

A vrnimo se nekoliko v zgodovino žičničarstva pri nas. Prve naprave so bile posta-
vljene že sredi 20. stoletja (prva, Bloudkova vzpenjača: 1936 - Planica; prva vlečnica: 
1947 - Črni vrh pri Jesenicah; prva sedežnica: 1952 - Mariborsko Pohorje; prva dolga 
sedežnica: 1958 - Krvavec; prva krožno kabinska žičnica: 1957 - Mariborsko Pohorje; 
prva nihalka: 1963 - Velika Planina.) Za razvitejšimi državami smo zaostajali kakšno 
desetletje ali dve. A smo jih ves čas skušali dohiteti. V ruškem okolju smo prvo mini 
»vaško« vlečnico »Pri vili«, društveno, dobili še v časih Jugoslavije. Že nekaj dese-
tletij ne obratuje več. V zadnjih letih pa smo pridobili precej infrastrukturnih poso-
dobitev in tudi novih naprav na Ruškem Pohorju, pri Arehu. Največja pridobitev je 
seveda smučarska proga Pisker s šestsedežnico (2007). Posodabljala so se tudi druga 
smučarska, turistična središča. Med drugim v okviru velikega razvojnega, športnega 
projekta Univerzijada MB 2013, ki pa je zaradi neustreznega pristopa, odnosa nekate-
rih ključnih dejavnikov, organizatorjev ter investitorjev (MOM) in države (Vlade RS), 
za povrh pa še mednarodne univerzitetne športne organizacije FISU, spodletel. Žal je 
aktualna politika v Občini Ruše ustavila vse razvojne projekte na področju turizma in 
žičničarstva, tako da je celo veliko obetajoči Pisker ostal torzo. Kljub temu, da po ko-
maj nekaj letih obratovanja štejemo prevoze smučarjev (turistov) v milijonih. A ker je 
v težave zašel še investitor, Športni center Pohorje, bo turistični razvoj na Rogli zgled, 
Kope ter Ribnica na Pohorju pa bodo tudi pričeli prehitevati ruški turistični in zimsko 
športni center.

RIŽE - DRČE
Povezava ovršja Pohorja z dolino je bila v preteklosti vzpostavljena še na en način: s 
plavljenjem lesa, z rižami oziroma drčami, ki so bile zlasti ruška znamenitost. Poznali 
so jih sicer še ponekod, a bile so manjše in vsekakor ne tako znamenite. Po Idrijci so 
plavili les že leta 1551 in so ohranili ta način transporta z znanimi grabljami, zaporni-
cami (»klužami, lavami«) vred do 1926. leta. Na Pohorju je bila zgrajena riža iz falskih 
gozdov do Lovrenca (Tappeinerjeva, 1835), na območju Slovenske Bistrice (1904/5) 
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Pisker - nekoč frata, danes do polovice zgrajeno smučišče in predvidena žičniška 
povezava vrha Ruškega Pohorja (Žigart) z mestom v dolini. (foto: Jani Dolinšek)
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je vodila do Pevčeve žage ter do Majsterhauza in naprej (Windischgraetzova), krajše pa 
so poznali še na Savinji. »Ruška«, imenovana tudi »Lobniška« drča, je bila v resnici 
impozantna. Drče so bile lesena korita, žlebovi, po katerih so plavili les in so bile suhe 
(solčavske, ki so obratovale tudi pozimi - les je drsel po snegu ali ledu) ali vodne. Razen 
naklona so koristile še silo vode, zajete iz okoliških potokov ter jezer. Jezera, kakršni 
sta Črno in Falsko jezero, so bila celo umetne akumulacije, ki so jih spravili v funkcijo 
pogona v času, ko je vode sicer primanjkovalo.

Pobudo za »ruško rižo« je dal znameniti in napredni lastnik glažut na Pohorju, Benedikt 
Vivat. Lastnik je bil takratni graščak na Fali (Zabeo), pravico koriščenja pa so si prido-
bili razen Vivata kasneje še drugi, lesni trgovci, žagarji, kakršen je bil Viktor Glaser. 
Literatura sicer navaja različne letnice začetka delovanja te drče, a verjetno je letnica 
1874 prava. Prenehala je delovati, ko se je 1964. leta morala umakniti cenejšemu in bolj 
funkcionalnemu, prilagodljivemu kamionskemu prevozu lesa. Za gradnjo Ruške riže so 
se odločili, ker bi bila gradnja gozdne železnice predraga, transport z živinsko vprego 
po soteski pa bi bil prav tako nerentabilen.

»Lobniška drča« je bila kar 17 km dolga in je premagovala preko 700 m višinske razli-
ke, v dolino pa so rižmojstri, plavci, poštarji … dnevno transportirali po 100 m3 hlodo-
vine in več, 15-25.000 m3 letno. Drv za kurjavo seveda bistveno več. Delo (sezonsko) je 

Pozabi »iztrgana« Lobniška drča - riža, najdaljša v Sloveniji. (foto: arhiv Olga Malec)
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v spomladanskih mesecih dajala preko 50 ljudem na odcepih od Ruš do Šumika, proti 
Piklerici, Lahovi žagi in Piskru. Seveda je bilo pri plavljenju zaposlenih še veliko več 
ljudi (v literaturi najdemo podatek, da jih je bilo ob vrhuncu do 250), saj je bilo potrebno 
les najprej posekati in ga spraviti do drče. Na različne načine: s konjskimi vpregami, z 
vozovi »parizarji«, s sanmi »šlitami« ali »terci«, dvojnimi sanmi … Tako so se razvili 
tudi različni poklici, ki jih danes ne poznamo več: »sankači lesa« na primer ali »plavci«, 
omenjeni »poštarji«, delavci ob drči na mestih, na katerih so skrbeli, da se les ni zagoz-
dil, da ni prišlo do zastojev na poti v dolino. Pomagale so žene in otroci, ki so nabirali 
mah, s katerim so polnili reže, da ni uhajala voda. Na Bajgotu je še danes mogoče videti 
nekaj ostankov slavne drče. O življenju delavcev ob rižah in v gozdu poročajo avtorji 
različno. Eni menijo, da so bili odprti, družabni. Drugi pišejo, da so bili med njimi šte-
vilni dezerterji, pobegli zaporniki in ljudje iz tujih dežel. Zato so bili bolj samotarski, 
nezaupljivi. Ko pa so občasno iz gozdov šli v gostilne, so, tako kot flosarji, radi pogledali 
v kozarec, bili razdražljivi in nagnjeni k razuzdanosti.

PEŠ IN KOLESARSKE POTI
Pohorje, Kozjak in Dravska dolina so prepredeni še s številnimi drugimi prometnimi po-
vezavami, transferzalami. Tudi takimi, po katerih je mogoče potovati le peš ali s kolesi. 
Kakor je druga prometna infrastruktura pomembna za obrt, industrijo, kmetijstvo …, 
tako je vse več ljudi, ki se ozirajo za pešpotmi in kolesarskimi stezami pri nas. Upoštevaje 
učinke, ki jih imajo na razvoj turizma in gostinstva, so pomembni v gospodarskem smi-
slu. Četudi ljudje potujejo iz čisto rekreativnega, športnega ali kakšnega podobnega, 
bolj adrenalinskega nagiba, ustvarjajo povpraševanje, pospešujejo trgovske, nočitvene 
in številne druge, na to vezane storitve, omogočajo preživetje planinskim kočam in do-
movom. Vse več pešačimo, tečemo ali se drugače premikamo v (naravnem) okolju brez 
pomoči strojev, pa naj gre za planinstvo, pohodništvo, tek, smučanje, kolesarjenje. Čisto 
brez strojev običajno le ne gre (žičnice …). Žal je prisotne tudi vse več »off road« strasti, 
ki pa je ne kaže podpirati v sedaj prevladujoči, bučni, agresivni obliki. Naravi, živalim, 
pohodnikom, tistim, ki uživajo v lepoti miru ali estetiki okolja … povsem nesprejemljivi.

Dravsko dolino in obdajajoče hribovje je moč prepešačiti počez in po dolgem, po ozna-
čenih poteh. Nekatere so daljše, druge krajše in čisto lokalnega značaja. A jih je tudi 
mogoče vključiti v turistično ponudbo. Takšne so v Rušah zagotovo poti, ki vodijo k 
planinskim vrhovom, slapovom, po soteskah, k planinskim kočam, gostinskim posto-
jankam. Pa tudi tiste, ki so ponujene domačinom za vsakodnevno rekreiranje, ohranjanje 
zdravja, pa naj jim rečemo »Pečke«, »Martnica«, »Pod goroj«, »Srčna pot«, Z(a)drav-
je ali kako drugače. Le več pozornosti jim bo morala posvetiti najprej lokalna skupnost.

Za primer navedimo sprehajalno pot Z(a)dravje, 9 km dolgo pot ob Dravi od izteka 
Lobnice do izteka Bistrice v Dravo, ki je bila urejena pred desetletjem. Ob poti lahko 
obujamo spomin na kulturno, tehnično dediščino našega kraja ali občudujemo naravo 
in uživamo v miru, ki ga ponuja. Sprehodimo se mimo nekdanjih tovarn, brodov, lentov, 
žarnih grobišč, rimskih gomil, mitreja, letnih kopališč, skavtskih taborov in gostišč … 
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Vseskozi pa nas spremljajo znamenita Rupnikova obrambna linija bunkerjev izpred II. 
svetovne vojne in še danes bogata flora in favna, zaradi katere je del območja razglašen 
za ekološko pomembno območje. Pot nam polepšajo številne vrste ptic, poljski zajčki 
ali srne, ob lepih cvetlicah pa lahko opazimo tudi divji česen. Središčna točka poti je 
Ribiški dom v Rušah s svojim učnim poligonom za otroke.

Ribištvo, skrb za ohranitev voda in vodnega življenja, športno-rekreativne dejavnosti, 
pohodi in podobne aktivnosti so že od nekdaj povezovale ljudi in vodo ter jih družile v 
organizacije, kakršna je bila Ribarsko društvo Ruše (1939) oziroma je na njegovih te-
meljih nastala Ribiška družina (1956). V sedemdesetih letih je družina štela več kot 
šeststo članov, po »definiciji« ljubiteljev narave, varstvenikov okolja. Ribiška družina 
Ruše danes upravlja in gospodari z okoli 190 ha ribolovnih in varstvenih voda, sedanji 
ruški ribiški okoliš pa obsega vode reke Drave od HE Ožbalt do HE Mariborski otok 
z vsemi pritoki levega in desnega obrežja. Potoki s Kozjaka in Pohorja, ki se izlivajo v 
Dravo na ruškem območju, so razdeljeni na gojitvene, ki služijo vzreji potočnih postrvi, 
in na lovne, kjer se pod posebnimi pogoji izvaja športni ribolov. Vso to naravno boga-
stvo v upravljanju RD Ruše je tudi izreden potencial za razvoj turizma in za krepitev 
zdravega načina življenja.
Del pešpoti Z(a)dravje z otroškim ribiškim poligonom, ribiškim domom in privezom za dravske 
rance v bližini. Pešpot je v Bezeni prekinjena z brutalnim, brezvestnim posegom »gramozničarjev«  
v brežino reke, pa tudi lokalna skupnost ne kaže več »pretirane skrbi« zanjo. (foto: Gregor Rezman)
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Leta 1957 so ruški ribiči s prostovoljnim delom zgradili Ribiški dom, katerega prostori 
so sprva služili le za skladiščenje opreme, orodja, dom pa je imel tudi bazenček, kjer 
so hranili žive ribe. Prvotni dom so ribiči skozi leta (1975, 1977, 1981, 1993) dozidali in 
prenovili s prostovoljnimi delovnimi akcijami.

Ribiški dom pa ne ponuja le vstopne točke za pot po Z(a)dravju ali prostora za piknik. 
Ogledamo si lahko različne vrste rib v urejenem ribniku, športnim-rekreativnim navdu-
šencem pa so na voljo tudi štiri rance, s katerimi se lahko popeljejo po Dravi. Poskrbljeno 
je tudi za najmlajše. Prostovoljno in ob pomoči Občine Ruše so ribiči v letu 2007 ure-
dili ribnik, ki ni namenjen ribarjenju, ampak služi kot učni center za otroke. Otroci se 
seznanijo s 17 vrstami rib. Poleg avtohtonih dravskih rib imajo možnost spoznati tudi 
kečige, katerih ikre z dodanimi začimbami se imenujejo kaviar. Vse skupaj: Z(a)dravje 
je pešpot, ki je hkrati več kot zgovorna priložnost za zdravo življenje domačinov in po-
tencial za turistični obisk - dostopna peš ali po reki.

Dravsko dolino in Pohorje v smeri vzhod-zahod povezujejo razen cest, železnice in peš-
poti tudi kolesarske poti. Številne, ne najbolje urejene. Še v prejšnje tisočletje segajo 
začetki mednarodne Obdravske kolesarske povezave (Italija, Avstrija, Slovenija), ne-
koliko novejšega datuma pa je Pohorska kolesarska transferzala. Obe sta iz leta v leto 
bolje obiskani, vključno z nekaterimi odmevnimi prireditvami. Začetki kolesarskega 
turizma so še skromni, obetajo pa hitrejši razvoj. Konec koncev Pohorje premore preko 
500 km kolesarskih poti, krajše ture pa so urejene tudi na Kozjaku. Zlasti kot »vabilo« 
na krajše in manj zahtevne kolesarske izlete, vzpone. Ali naj temu že prav kmalu sledi 
še daljinska kolesarska pot, 4 metre široka povezava dveh mest, dvosmerna in asfalti-
rana, bolj »salonska«? Takšne so ambicije aktualne lokalne oblasti v Rušah in Mariboru. 
Najbrž bo odločitev stvar temeljitejšega premisleka in določitve razvojnih prioritet v 
obeh občinah, ki jo favorizirata.

ZRAČNI PROMET
Ob sklepu poglavja o prometnih povezavah ne bo odveč, če omenimo še domač, bližnji 
zračni promet. Lahko bi se komu zdel manj pomemben, saj imamo v bližini celo vrsto 
tujih zračnih luk (Celovec, Graz, Zagreb, Trst, Benetke …), a ni tako. Za naše gospo-
darstvo, za tovorni in potniški promet, za večjo mobilnost, podporo turizmu in še čemu, 
je pomembno, kako se bodo razvijala domača letališča. Tista mednarodna (v Ljubljani, 
Portorožu ali Mariboru) in tista športna, ki jih je tudi že deset (dve od njih ob vznožju 
Pohorja v Slovenj Gradcu in na Dravskem polju). Zračni promet pri nas je v preteklem 
desetletju hitro naraščal - izvzemši zadnje leto, ko je upadel. Žal v Mariboru ni videti 
hitre poti za okrevanje letalskega prometa. Če je iz Maribora nekoč, v devetdesetih po-
letelo ali pristalo tudi po 80.000 in več potnikov, jih sedaj preštevajo na prste. Vendar 
letališče, ki je stopilo na komercialno pot že leta 1976 in nosi ime našega v letalstvu 
uglednega rojaka Edvarda Rusjana, kar kliče po ustreznih razvojnih odločitvah. Ostaja 
priložnost, razvojni potencial.
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PROMETNE POVEZAVE - VODNI PROMET
Preostane nam, da skušamo predstaviti še zgodovino, kontekst vodnega, rečnega pro-
meta. Smo torej pred vprašanjem: kakšna je okvirna zgodovina vodnega prometa v na-
šem okolju in kako je to mogoče oceniti z vidika družbeno zgodovinskih ter naravnih 
determinant in razvojnih možnosti?

PLOVBA PO DRAVI
Čeprav je bila v preteklih desetletjih reka pogosto kot odtočni kanal, kloaka za odplake, 
zbirno mesto za odpadke naravovarstveno neosveščenih ljudi in tudi zbirno mesto najra-
zličnejših tehnoloških odpadnih vod avstrijske in naše industrije, se je ekološko gledano 
stanje Drave konec prejšnjega stoletja bistveno popravilo. Drava se ponovno razkriva s 
svojimi drugimi potenciali, tudi turističnimi. V nekoliko daljši časovni odmaknjenosti, 
vse do II. svetovne vojne in v letih kmalu po njej, ko je to preprečila izraba energetskega 
potenciala Drave, pa je bila najpomembnejša transportna pot. Do izgradnje železnice 
je predstavljala glavno prometno zvezo do Hrvaške, Banata, Madžarske, Beograda in 
naprej do Romunije. Južneje je tekla podobna vodna transportna pot po Savinji in Savi. 
Po Dravi so pluli s šajkami in splavi, po Savinji z manjšimi, po Savi na Hrvaškem pa 
tudi s še enkrat večjimi splavi. Na teh plovilih so prevažali blago iz surovinsko bogatega 
zaledja daleč v subpanonske kraje. Rude, kremen, apno, čreslovina, hlodovina, rezan les, 
kolje za vinograde, drva, oglje, sadje in drugi kmetijski proizvodi, vinski sodi, slaniki s 
severa, razno beneško blago, sukno, steklarski in kovaški izdelki, pragovi za železnice 
in železniški tiri, orožje, municija za vojsko … so bili najpogostejši tovor. Pomen Drave 
kot transportne poti se je torej spreminjal glede na ključne tehnološke spremembe, ra-
zvoj gospodarstva in povečane potrebe prebivalstva po novih produktih. Vse to je moč-
no pospeševalo razvoj krajev ob Dravi, spreminjalo njihovo demografsko in krajinsko 
podobo, ljudem pa nudilo vir preživetja. Nekateri kraji pa so z leti izgubljali svoj pomen 
in izpadli z »liste pomembnih«.

ZGODOVINSKI RAZVOJ PLOVBE PO DRAVI
Dravo so izkoriščali za plovne namene že v rimski dobi, ko je bila na Ptuju (Poetoviu) 
postojanka rimske flote. Cesar Tiberij je ob Dravi ustanovil panonsko vojaško utrdbo. Ni 
podatkov o tem, kakšna plovila so tedaj plula po reki, znano pa je, da je ladjevje služilo 
tudi za prevoz materiala in hrane. Začetki srednjeveške plovbe po Dravi sežejo v 12. 
stoletje. Sovpadajo z razvojem lesne trgovine, saj je Drava vez med z gozdom bogatimi 
področji in panonskim svetom, kjer lesa primanjkuje. Listina iz leta 1209, ki jo je izdal 
kralj Andrej II. v Varaždinu, vsebuje omembo mestnega pristanišča. Da je bilo to pri-
stanišče uporabljano za lesno trgovino, izhaja tudi iz podatka, da je bil leta 1468 mestu 
Varaždinu podeljen privilegij prevažanja lesa po Dravi brez carine, ki ga je mestu podelil 
hrvaško-ogrski kralj Matija Korvin. Še drugi dokumenti pričajo o zgodnjem splavarje-
nju po Dravi. Prvi je listina viteza Otta Velikovškega iz leta 1280, ki govori o prevozu 
praznih vinskih sodov s splavi iz Velikovca v Maribor in pobiranju mitnine za prevoz 
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le-teh. Drugi je zapis v urbarju benediktinskega samostana sv. Pavla v Labotski dolini 
iz leta 1289, kjer se omenja, da so podložniki prevažali vinogradniški les na Spodnjo 
Štajersko. Tretji starejši zapis pa najdemo v šentlovrenškem urbarju 1371. leta.

Rečni promet je bil v obdobju med 16. in 19. stol. na Štajerskem pod monopolom deželne-
ga kneza, ki je dajal dovoljenje za vožnjo po reki. Uredbe, ki so urejale to vožnjo, takse, 
kazni in plače pa so bile v domeni zemljiških gospostev. Proti koncu srednjega veka je 
bil Ptuj pomembno pristanišče in so ga imeli za »ključ in vrata v Koroško in Štajersko«. 
Vzpostavljena je bila rečna transportna zveza med Ptujem in Beljakom. Zelo pomembno 
vlogo je takrat igrala tudi Vuzenica. Stalna vojna nevarnost je terjala močno obrambo 
na Dravi in številna vojaška plovila. To so bile šajke. Za njihovo gradbeno in vojaško 
pristanišče so štajerski deželni stanovi v 16. stoletju izbrali Vuzenico, ki je bila obdana 
z bogatimi gozdovi. Ti so zagotavljali potreben les, obenem pa nudili zaščito, saj bi bil 
Maribor zaradi odprtosti preveč ranljiv. Vuzeniška graščina je za obrambo pred turško 
nevarnostjo dobila orožje in municijo, gradbena dela pa so se izvajala vse do prenehanja 
turške nevarnosti. Šajke (40) so bile izgotovljene v letih 1538/42.

Razen gradnje plovil pa je v Vuzenici cvetela tudi lesna trgovina, ki ni bila povsem 
v rokah zemljiških gospostev, zato so kmetje lahko sami trgovali po Dravi do Ptuja. 
Monopol v lesni trgovini je v tistem času pripadel trgovcu Lovrencu z Mute, ki je kupil 
vse splave v okolici in les ter drugo blago, ki je izviralo s Koroške, nato pa ga na lastno 
pest prevažal na vzhod. Morda je bral filozofske knjige in ugotovil, da je stari grški mo-
drec Tales že dve tisočletji poprej pokupil vse stiskalnice za olive v svojem okolju ter s 
prodajo olivnega olja obogatel.

V 18. in 19. stoletju so gozdne komplekse okoli Ruš, Lovrenca in Ribnice na Pohorju 
začele pospešeno izkoriščati steklarne. Poleg steklarn so bile vzrok za povečano izse-
kavanje gozdov izgradnja železnice, pridobivanje železa in bakra, kuhanje ogla, prodaja 
lesa za kurjavo … Ker v obdobju med leti 1750 in 1810 zaloge lesa na Koroškem niso 
zadoščale za tamkajšnje potrebe, ki so narasle zaradi železarske industrije, se Koroška 
v tem obdobju ni udeleževala lesne trgovine. To je povečalo vrednost pohorskega lesa 
in pomen lesne trgovine po Dravi. Zgodovinar Rudolf Puff navaja, da se je leta 1847 po 
Dravi prepeljalo do 800 šajk in do 1200 splavov. Prevažali so les, nažagan na več kot 
400 pohorskih žagah, in drugo trgovsko blago.

Iz gradiva Göthove serije iz leta 1812 pa izhaja, da se je iz okraja Fala letno odpravilo 
150 do 200 splavov. Lesna trgovina, ki je bila v rokah lesnih trgovcev, je zaposlovala 
več kot 200 splavarjev (po nekaterih navedbah pa naj bi jih kar 500). Plovba po Dravi 
s šajkami in splavi je bila v 19. stoletju v takšnem razmahu, da so nameravali zgraditi 
celo parnik. Njegova gradnja je bila že naročena, a so jo preklicali zaradi izdane kon-
cesije za gradnjo železnice od Maribora do Celovca. Izgradnja železnice je vplivala na 
upadanje voženj s šajkami, ni pa vplivala na splavarstvo, ki se je obdržalo do druge sve-
tovne vojne. Razlog, da je splavarstvo kljub železnici, ki je v tekmi s splavi oblikovala 
celo dumpinški cenik, še naprej obdržalo svojo vlogo, je bil v njegovi konkurenčnosti. 
Železnice so imele visoke vzdrževalne in obratovalne stroške, medtem ko splavarjenje 
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razen stroškov za plače splavarjev, drugih stroškov skorajda ni imelo. Zato so bili tran-
sportni stroški po reki nižji od železniških. Ker je bila izdelava splava manj zahtevna in 
zamudna kot izdelava šajk, je bilo splavarjenje ugodnejše tudi od šajkarstva. Šajke za-
radi drage gradnje in tehnične zahtevnosti niso bile več konkurenčne in so v letu 1914 
izginile iz naše iz naše doline.

ŠAJKE - SPLAVI - SPLAVARJI (FLOSARJI)
V 16. stoletju so Vuzenici oblasti naročile izdelavo štiridesetih vojnih plovil. Gradili so 
jih po vzoru turških bojnih ladij, saj so sprva služile v vojaške namene, kasneje pa so 
jih uporabljali za prevoz lesa in drugega tovora. Z njimi so vozili najdlje do Vojvodine. 
Predpise o vožnji po Dravi so poznali že v 15. stoletju in so jih kasneje seveda posodobili 
(1877). Zadnja večja šajka je po Dravi odpeljala leta 1888, še naprej pa so vozile manjše 
šajke, namenjene prevozu sadja. Šajke so v Vuzenici kupovali tudi Rušani. Opremili 
so jih s kolibo, zaklenjeno huto, v katero so naložili do 5000 kg jabolk, namenjenih za 
izvoz, zlasti na Madžarsko, sicer pa so zmogle tovor do devet ton.

Zbijali so jih, tako kot flose, v pristaniščih, za katera so uporabljali izraz lentštat. V 
lentih, ki so jih vodili lenthueterji, kasneje lentkapitani, so seveda tudi na veliko trgo-
vali. Šefi lentov so skrbeli za red, disciplino, pobiranje pristaniških taks … Ob Dravi 
je delovalo okoli 60 lentov. Najpomembnejša sta bila v Ptuju in Mariboru, a tudi oni v 
Dravogradu v novejši dobi ni dosti zaostajal. Zelo pomemben je bil še lent v Breznu, drugi 
pa so bili precej manjši. Tisti iz našega bližnjega okolja prav tako. Bili so v Ruti, Selnici, 

Šajka, kakršno so Rušani uporabljali za prevoz sadja (jabolk) na 
Hrvaško, Madžarsko, v Srbijo. (foto: Pokrajinski arhiv Maribor)
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Vraberjev na Fali, Eysnerjev v Paulnovi mlaki pri izlivu Lobnice, lent v Pukličevi 
mlaki zahodno od današnjega mostu čez Dravo in v Oničevem zalivu v Bistrici.

Izdelovanje najkvalitetnejših šajk (splavov) so pripisovali Vuzenici. V kolikor je bil za-
gotovljen potreben material, je osem mož v enem dnevu izdelalo tri šajke. Za izdelavo 
ene šajke so dobili 10 goldinarjev in hleb kruha. Za nalaganje šajke je bilo potrebnih šest 
mož, da so jo naložili v enem dnevu. Naložili so 60 kubičnih metrov žaganega lesa: tra-
me, štuke, deske, letve … Ker so splavarji na šajkah poleg denarja za plačilo prejemali 
tudi kruh, se je pri lastniku šajk pekel t.i. »flosarski kruh«, ki je bil pred peko prerezan 
na križ. Na šajkah so sami skrbeli za prehrano. V ta namen so za kuho na njih zgradili 
ognjišča iz polen, ki so jih znotraj obdali z ilovico. Sicer pa so razen v svojih kolibah 
prenočevali in se prehranjevali v gostilnah in na kmetijah ob vodi, ki so tudi rade kaj 
zaslužile. Zlasti seveda na povratku, ko so morali potovati peš, na kmečkih taligah, ka-
sneje pa že z vlakom.

Ko je bila šajka naložena, so se odpravili na rajžo. Po navadi v konvoju šestih šajk. Na 
vsaki šajki je bila ekipa šestih mož, kormoniš in pet hlapcev ali flosarjev. Kormoniš je 
moral odlično poznati Dravo in njene pasti. Za vsak konvoj šajk je bilo predpisano vo-
diti s seboj enega ali več čolnov, katerega so običajno nabavili pri Ilgu na Fali, Glaserju 
v Smolniku ali pa pri Pecu v Selnici. Za tak čoln so uporabljali izraz ranca. O rancah 
najdemo urbarialne zapise že leta 1290. Če je ena od šajk nasedla, so ji ostale prišle na 
pomoč, pri tem pa so potrebovali ranco, saj je bila Drava pregloboka, da bi jo lahko pre-
bredli. Za krmarjenje šajke je bilo nameščenih šest vesel, troje spredaj in troje zadaj. Za 
izmetavanje vode, ki se je nabrala na dnu šajke, so uporabljali posebno lopato iz buko-
vega lesa. Za privez šajke so koristili »flosarski štrik« iz konopljine vrvi.
Rancarije že dolgo privabljajo številne aktivne udeležence, zlasti v Mariboru, Dupleku,  
zadnjih deset let pa želimo rancanje oživiti tudi v Rušah. (foto: arhiv TD Maribor)
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Razlika med šajkami in splavi (flosi) je bila predvsem v sestavi plovil, velikosti in tovoru. 
Že v obdobju šajk je po Dravi vozilo manjše število splavov. Dravski splavi so bili name-
njeni za transport v bolj oddaljene kraje. Iz poročila iz leta 1812 izhaja, da so bili splavi 
takrat naloženi predvsem s cepanicami, skodlami, ki so služile za pokrivanje streh, in 
vinogradniškimi koli iz okolice Fale in Radelj. Ob izteku stoletja so se drva, raznovrstni 
les, premog in lubje transportirali po železnici, po Dravi pa so prevažali predvsem hlode 
(splavi »hlodovci«) in gradbeni les. Na splave, ki so bili 5-6 m široki (trapezni) in 16-20 
m dolgi, so naložili še skoraj enkrat več lesa kot na manjše in tehnično bolje izdelane 
šajke (6x14 m), ki so zmogle 40-60 m3. Kasneje so tehniko gradnje splavov spremenili 
po vzoru italijanskih splavarjev in se jih je zato prijelo ime »taljanšek« (do 33 m dolgo 
plovilo), transportirali pa so do 130 m3 lesa. V pristanišču, kjer so zbijali splave, so jih 
naenkrat delali dva do šest. Zbijati so jih začeli na suhem, dokončali pa so jih v vodi. 
Splav je imel po šest 7 m dolgih vesel, ki so jih imenovali lemeži. Na splavu je bila tudi 
koliba - huta, v katero so se zatekli pred dežjem. Vsak splav je imel rezervno veslo, kole 
za odrivanje in dvigovanje splava z vrvmi in nekaj rezervnega materiala za popravilo. 
Zadnji splav, ki ga je vodil gospodar, je imel za kolibo še čoln - ranco, spremljevalno, 
reševalno, praviloma okoli 5 m veliko plovilo z enim veslom. Gospodar je bil včasih 
sam lastnik splava, lahko pa se je tudi dogovoril z drugimi lastniki (veleposestniki, 
trgovci …), da je zanje pod določenimi pogoji opravil ves posel. Takrat je prevzel vso 
odgovornost za posel in posadko, bil je zadolžen za prodajo tovora in kasneje izročitev 
denarja lastniku. Dobro je zaslužil, spal ločeno od drugih (»v postelji«) in bil oborožen.

Ker je bila Drava v preteklosti nevarna reka (90 rudarjev je leta 1820 razstreljevalo ska-
le, čeri), so splavarji morali biti dobro podkovani za premagovanje ovir na plovbi. Vsak 
je imel svoje naloge, zaradi česar so imeli tudi različne nazive, ki so označevali njihovo 
vlogo na splavu, in plače. Vsak splav je imel šest splavarjev (flosarjev). Vodja splava se 
je imenoval kormoniš. Ker koordinacije vseh zahtevnih nalog ne bi zmogel sam, je imel 
pomočnika - ravnjaka. Slednji je bil dobro seznanjen s pastmi na plovbi: brzice, skale, 
ostri zavoji, nasipine, mlini ob vodi, ozki prehodi pod mostovi ipd. Znal je oceniti globino 
vode, da splav ne bi nasedel. Skupaj s kormonišem sta splav reševala iz neljubih situacij, 
zaradi česar sta morala biti posebej močna in izurjena. Ostali splavarji so imeli naziv 
flosar začetnik, flosar zadnjak in flosar prednjak. Flosar začetnik je imel morda malce 
nehvaležno delo. Razen tega, da je opravljal najtežja dela pri gradnji splava, je moral v 
primeru, da je splav nasedel, prvi skočiti v vodo in reševati nasedli splav. Ostali flosarji 
so morali prav tako pomagati pri gradnji, na splavu pa veslati glede na določeno pozicijo. 
Spredaj je veslal kormoniš z dvema prednjakoma, zadaj pa ravnjak z dvema zadnjakoma.

Splavarska sezona se je pričela marca, ko je kormoniš z manjšim splavom, imenovanim 
»cizek«, preveril tok Drave, da bi ugotovil, ali so se na reki pojavile kakšne nove nevar-
nosti. Kako nevarna je bila nekoč Drava, pričajo podatki o žrtvah, ki jih je terjala. Pet 
do deset na leto. Zanimiv je podatek, da splavarji večinoma niso znali plavati in so se 
zelo radi priporočali splavarskim zavetnikom. Mednje so šteli predvsem sv. Miklavža, 
sv. Janeza Nepomuka, sv. Aleksa, sv. Martina in tudi Ruško Mati Božjo. Po pregledni 
vožnji so se splavarji podali na rajžo, na kateri so živeli svojstven način življenja.
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Za hrano, ki so jo spravili v kolibo na splavu, so skrbeli sami. Jedli so predvsem na žli-
co, polento, kruh, slanino, sadje. Večina splavarjev je kadila, čikala, pila alkohol. Veljali 
so za družabne in vesele ljudi, ki so jih bili v pristaniščih, gostilnah, na kmetijah zelo 
veseli, saj so bili »polni« denarja, zgodb in dogodivščin, pripravljeni za številne avantu-
re in razvratno življenje. Zanje je veljal rek: »Flosarji sveti zakon v Marburgu na most 
obesijo«. V Lovrenc naj bi z neke rajže prinesli celo kugo. Do moralnih in religioznih 
zapovedi, pa tudi do politike, jim ni bilo veliko. Raje so se prepuščali vseh vrst užitkom 
ter robatemu zabavljanju. Pretežno so bili kosmati, oblečeni v težko blago in čevlje, ta-
korekoč »obvezna oprema« so bili klobuk, nahrbtnik, zvita vrv čez ramo in cepin v roki. 
Poleti so bili zgoraj najraje brez oblačil in bosi. Preoblačili v sveže perilo in drugo oble-
ko se skorajda nikoli niso, tudi umivali so se bolj »po mačje«. Anton Ingolič, ki je bil z 
njimi na neki rajži, je v svoji knjigi S splavarji po Dravi in Donavi zapisal: »Nekateri so 
segli z rokami v vodo in si močili zabuhla lica, drugi niso storili niti tega«.

Razvili so tudi svoje šege in običaje, ki jih ponekod še zdaj ohranjajo v spomin na pre-
teklost plovbe po Dravi. Poznan je splavarski krst, s katerim so krstili nove splavarje. 
Vsako leto so organizirali »flosarski bal« in druge splavarske prireditve ob različnih 
časih in v različnih krajih: v Vižingi, Breznu, Ožbaltu. Bili pa so tudi zelo solidarni in 
cehovsko organizirani. Že 1772. leta so se organizirali v splavarsko zadrugo, ki jo je 
potrdila Marija Terezija. Vuzeniški ohranjeni zapis iz leta 1776 govori o »bratovščini«. 
V 19. stoletju so ustanovili svoj ceh in na njegovo čelo postavili legendarnega Antona 
Pahernika, v Ožbaltu pa so leta 1933 ustanovili Splavarsko zadrugo Dravske doline. 
Borili so se za svoje pravice ter med vojnama večkrat stavkali. Imeli so tudi neke vrste 
socialno ustanovo, sklad, v katerem so zbirali denar za ponesrečene splavarje in nji-
hove družine.

RUŠKA RANCARIJA
Dravska plovila, imenovana rance, so stara vsaj toliko kot šajke, splavi. Še danes jih 
uporabljajo, pretežno ribiči. V lanskem neurju in ob poplavljanju Drave ter pritokov je 
narasla voda mnogo ranc odnesla in uničila. Dokler bo po Dravi strogo omejena vožnja 
z motornimi čolni, zaradi katere erodirajo rečne brežine in so moteni ribiči ter drugi 
obiskovalci nabrežja, bodo edino številčnejše uporabljano rečno plovilo pri nas. Zaradi 
tradicije in zdravega, rekreativnega življenja, pa tudi kot sestavni del turistične ponud-
be, jih kaže ohraniti in spodbujati njihovo uporabo. Rancarije v drugih krajih in dobro 
delujoči (obiskani) splavi v Zgornji Dravski dolini ter pred Mariborom so argument v 
prid tej trditvi.

Iz »zgodovine ranc«, ko so bile še v množičnejši uporabi, naj kot zanimivost omenimo 
troje. Uporabljali so jih praktično vsi. Tako so po prvi svetovni vojni nekoliko preveč 
»vihravo« v Zgornji Dravski dolini čez reko veslali štirje duhovniki, ki so bili prejšnji 
dan na velikem cerkvenem slavju v Rušah, in se utopili. Manj tragično je bilo tako rekoč 
»dnevno« prevažanje mošta s selniške strani v TDR in na črno narejenih in preko plotu 
»pretihotapljenih« izdelkov iz tovarne nazaj na »selniško«. Rešilna pa je bila uporaba 
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ranc za partizane Lackovega odreda, ko so prečkali reko, saj so bili seveda vsi mostovi 
pod okupatorjevim nadzorom.

Rancarija kot rekreativna vožnja ali tekmovanje s preprostimi lesenimi čolni že vr-
sto let privablja ljudi, ki želijo ohraniti spomin na nekdanjo tradicijo plovbe po Dravi. 
Medtem ko so v Mariboru izvedli že 21. rancarijo (z organizacijo tovrstnega tekmovanja 
so pričeli v letu 1993), so Ruše v letu 2013 gostile 10. rancarsko tekmovanje.

Ideja oživitve rancarske tradicije v Rušah je bila sprejeta leta 1995 na mednarodnem 
raziskovalnem taboru o možnostih razvoja turizma v takrat še »veliki Občini Ruše«. 
Koncept, ki ga je sprejela občina, je vključeval tudi zamisel o permanentni športno-re-
kreativni dejavnosti, izgradnjo zaliva, pristanišča (2001), pomola-priveza, izgradnjo 
ribnika - otroškega ribiškega poligona, izdelavo ranc, ureditev servisnega objekta, ure-
ditev plovne in pešpoti ob Dravi, kar vse bi dvignilo kakovost bivanja na tem obmo-
čju in vzpodbudilo turistično dejavnost. Večina od teh zamisli, zapisanih še v Lirinih 
programih in jubilejni publikaciji RD Ruše, je že uresničenih, ostale pa morda najdejo 
svoje mesto v prihodnosti. Poskusne plovbe po Dravi so bile v občini opravljene z lad-
jo Dravska roža v letu 2002. Zamisel o ruški tekmovalni rancariji pa se je uresničila v 
letu 2004 z organizacijo prve Ruške rancarije, družabne prireditve, ki od tedaj poteka 
vsako leto. Žal po letu 2006/7 zanimanje za izposojo ranc in rancarijo upada. Potrebno 
bo kaj storiti za nov polet.
Poizkusi »oživljanja« Drave in rancarije so se v Rušah pričeli še v prejšnjem tisočletju. Da bi za to 
navdušil občinski svet, je takratni župan leta 2002 popeljal svetnike z »Dravsko rožo« na vožnjo 
med Falo in Limbušem. (foto: Olga Malec)
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BRODOVI
Povsod, kjer so se na pot »postavile« ovire, ni bilo mogoče zgraditi mostov, ali pa bi bila 
gradnja ekonomsko neupravičena. A ljudje, živina in tovor »so morali čez vodo«. Tam 
se je cesta iztekla v ladijski prevoz. Brodovi, na jekleno vrv pripeta plovila, ki so za 
premikanje koristila vodni tok, so tudi zaznamovali naše okolje. Nimamo zgodovinskih 
pričevanj, ali so morda tukajšnji naseljenci v času pred antiko kako drugače kot peš, s 
plavanjem, na hrbtih živali, z manjšimi čolni prečili še bistveno plitkejšo, a deročo reko. 
Zagotovo pa so se v rimskih časih že pojavljali brodarji. Poznavajoč njihove cestno 
prometne smeri ugotavljamo, da so se brodovi takrat uporabljali na več mestih zgornje 
Dravske doline. Nedvomno v Dravogradu, najverjetneje pa tudi v Vuzenici, Vuhredu. 
Ali je takrat vozil brod med Rušami in Selnico (v bližini izteka Ruščice v Dravo ali 
kje drugje), lahko samo ugibamo. Ni pa to povsem izključeno, če se spomnimo na to, da 
so rimski vojaki (kasneje poljedelci) imeli svoje naselbine tod in da je prav ob omenje-
nem izteku Rušice v Dravo stalo rimsko svetišče, mitrej. Seveda pa je pomenljiva tudi 
cesta, ki je s Poštele preko pohorskih hribov vodila v Log, dolino Bistrice in od Betnave 
preko Ruš v Selnico.

Srednjeveška brodarska zgodovina je že oprijemljivejša. Literatura poroča o brodovih 
v Dravogradu, Vuzenici, Vuhredu in Ruti v 12. ter na Fali, v Rušah, Selnici v 13., Bistrici 
v 14. stoletju, v 16. še v Trbonjah. Večina brodarjev v dolini je vozila vse do izgradnje 
mostov, kakšen(a) pa še po tem. Nekateri brodovi so znani po lastnikih: Langerjev 
(Podvelka), Pahernikov v Vuhredu (Antona Pacherniga so imenovali Brodnik), Oničev 
v Bistrici (ohranjena tarifa, cenik) ali Volmeierjev v Selnici. Hči brodnika Volmeierja 
je mati ruškega pesnika Janka Glazerja. Koblarjev brod je vozil še v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Julijana Koblar je zadnji pogovor za Večer opravila l. 1966. V Ruti so 
vožnje presahnile šele, ko je bil 1971. leta zgrajen most. Brodarstvo je bila včasih ugle-
dna in dobro plačana obrt. Koblarjeva je poročala, da je v »špicah« prepeljala po 700 in 
več potnikov dnevno. Impresivna številka, če pomislimo na potnike javnega prevoza po 
naši dolini danes, pa naj gre za avtobusnega ali železniškega.
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PREDINDUSTRIJSKO GOSPODARSTVO
Neposrednih dokazov o tem, kako so ljudje gospodarili v našem okolju z naravnimi viri 
v času kamene dobe, nimamo prav veliko. A nekaj najdb le potrjuje, da je človek poselil 
ta prostor že v času paleolitika. Več je seveda neolitskih najdb, a tudi te v Dravski do-
lini niso številne. Vendar kamnita sekira in druga kamnita orodja, najdena v Logu, pod 
Arehom, na Činžatu, več pa v Zgornji Dravski dolini (Radlje, Muta, Trbonje, Vuzenica) 
pričajo o naseljencih na naših tleh. Njihovo gospodarjenje, pridobivanje sredstev za pre-
živetje, je bilo seveda še zelo primitivno. Nabiralništvo, lov, ribolov, prvobitna živino-
reja in poljedelstvo, prebivanje v jamah, votlinah, kolibah, rodovna ureditev ter prvotne 
oblike kolektivne zavesti so bile značilne za njihov način življenja. Sledov bolj ali manj 
urejenih naselij še ni. Človek je takrat živel najbolj »neposredno«, dobesedno »iz rok v 
usta«, v največji možni odvisnosti od okoliških naravnih pogojev.

V neolitiku se z razvitejšo živinorejo, poljedelsko kulturo, kulturo stalnejše naselitve, 
načinom izdelave sicer še zmeraj primitivnih orodij in drugih življenjskih pripomoč-
kov način življenja precej spremeni. Prava sprememba je opazna šele z bronasto dobo. 
Sposobnost izdelave in uporabe kovinskih izdelkov pomeni veliko spremembo v razvoju 
človekovega obvladovanja narave, zagotavljanja sredstev za življenje. Spremeni se način 
družbene organizacije, proizvodnje, bivanja, kolektivne vednosti. V tem obdobju, torej 
na prehodu bronaste v železno dobo, nekako 3000 let nazaj, se na »ruškem« pojavi kul-
tura žarnih grobišč. Ljudstva, ki so prodirala k nam iz vzhoda do Ruš, so jo prinesla s 
seboj. V našem okolju se je ohranila tri stoletja. To obdobje je dokaj dobro raziskano. V 
širšem okolju so večja žarna grobišča odkrita tudi v Mariboru (Pobrežje), Hajdini, Ptuju, 
nadeli pa so ji skupno ime »ruška skupina«. Življenjsko pot so takratni prebivalci na tem 
območju, ki so živeli v lesenih prebivališčih, manjših naselbinah, obdanih s skromnimi 
polji, »sklenili« z obredom sežiga trupla in pokopa pepela v žarah v majhna in plitko iz-
kopana grobišča. Pepel so pokopali skupaj s priloženo obleko, lončenino (amfore, vrči, 
sklede, lonci, skodele), okrasnimi kovinskimi predmeti (fibule, zapestnice, ovratnice, 
vijčki), vendar pa ni najdb orodja in orožja, na primer plugov ali puščic. Upravičeno se 
postavlja vprašanje, ali je obstajala že prvotna obrtna dejavnost, izdelovanje kovinskih 
predmetov, ali pa so bili ti predmeti prineseni od drugod in je torej že delovala naturalna 
izmenjava oz. prvotna trgovina. Takšna grobišča so na ruškem območju štiri: dve ležita, 
eno zahodno in drugo vzhodno od potoka Rušica, severno od današnjega centralnega 
naselja. Eno je ob gramoznici v Bezeni in eno pri železniški postaji v Bistrici. Kje so bile 
naselbine, še ni odkrito. Ko so kakšnih 700 let pred našim štetjem zopet pridrla ljudstva 
iz vzhoda, so se tukajšnji naseljenci umaknili v višje ležeče kraje in vzpostavili gradi-
šča, kakršna so bila na primer Poštela in Benedikt, ali v utrjena naselja ob vodi, kakršno 
je bilo gradišče v Limbušu.

Halštatsko dobo (izdelava in uporaba železnih predmetov) so na našem območju »presko-
čili«. Tudi keltski vdori so nas zaobšli, tako da po sedmih stoletjih zasledimo na ruškem 
območju nove naseljence šele po prihodu Rimljanov ob prelomu štetja. Rimljani so tod, 
v provinci Norik, ostali tri prva stoletja našega štetja. To so bili najbrž nekdanji vojaki, ki 
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so se po odsluženju stalno naselili in vzpostavili poljedelsko gospodarstvo. V Rušah so 
bila odkrita rimska gomilna grobišča z žganimi pokopi. Gomilna grobišča, delno raziska-
na, nas niso obdarila z bogatimi najdbami. Gomile v Bezeni (nekoč tam žarna grobišča), 
zahodno od ruškega mostu in nasproti Glazerjeve domačije ob cesti Ruše-Fala so razkri-
le najdbe lončenih posod, steklovine, pa bronasto sekiro, pasove, žeblje, kolesca, igle in 
novce, vse skupaj pa še ni povsem raziskano. Nekatere lokacije v Rušah so zavarovane 
za morebitna prihodnja arheološka raziskovanja, čeprav zadnji dve, pred nekaj leti, nista 
dali želenih rezultatov. A pomembno je poudariti, da so Rimljani prinesli novo kulturo, 
razvitejše poljedelstvo (villa rustica), gradnjo kamnitih hiš z grelnimi kanali, kajpak dru-
gačno organizacijo in tudi vero: v Rušah so si ob izlivu Ruščice v Dravo postavili mitrej, 
približno 3x5 m velik sakralni objekt, katerega ostanke najdemo v muzejih v Mariboru 

Stanko Pahič, najboljši poznavalec ruške »prazgodovine«, je dokumentiral najdbe v knjigi »Drugo 
žarno grobišče v Rušah«. Na fotografiji rekonstrukcija groba in lončene posode iz tiste dobe.
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in Gradcu. Žal še ni odkrito, kje so bile postavljene rimske naselbine. Gradnja rimskih 
cest (Poštela-Ruše-Selnica …) je omogočala boljše možnosti trgovine, tako da lahko brez 
zadreg predpostavimo tudi razvoj obrtne dejavnosti. Še več najdb priča o prisotnosti 
Rimljanov v zgornji Dravski dolini. Mednje sodijo odkritja rimskih kamnov, nagrobni-
kov, sledovi ceste, naselja v Vuzenici, najdbe v Kapli, Ožbaltu, Vižingi …

Po odhodu Rimljanov pa iz zgodovini Ruš nekaj sto let zopet ni najdb. Šele v drugi po-
lovici šestega stoletja nas »predrami« prihod Slovanov (Slovencev). Najprej v povodja 
Mure, Drave in Save. Z Langobardi, Goti, Gepidi, Franki so prej opravili Avari, ki so 
podpirali poselitev teh krajev s Slovenci. Prihod le-teh je bil tragičen za takratne tukajšnje 
naseljence in krščansko vero, ki so jo povsem izkoreninili. V svojih krvavih osvajalskih 
pohodih so se povezovali enkrat z Obri proti Bavarcem, drugič z Bavarci proti Obrom, 
potem zopet s kom tretjim zoper koga četrtega … V vsakem primeru pa je bila naša zgo-
dnje srednjeveška zgodovina polna »krvavih zgodb«, pa naj gre za uničevalske in osvajal-
ske pohode v Istro, v Furlanijo, na Bavarsko, za Samovo plemensko zvezo, Karantanijo, 
boje z Mađari, ali pa neusmiljene spopade med »lastnimi« fevdalnimi gosposkami. O 
slovenskih osvajanjih je zgodovinar Franc Kos zapisal, da so bila za južni Norik »huda 
nesreča«, da so prebivalce »pomorili ali odvedli v sužnost … krščanstvo pa zatrli tako 
popolnoma, da ni bilo potem skoraj dvesto let med Slovenci nobene krščanske cerkve.«

Ta surovi značaj se je v kasnejši zgodovini Slovencev še nekajkrat potrdil. A dolga sto-
letja to ni prispevalo nič pomembnega k našemu gospodarskemu, družbenemu, kultur-
nemu … razvoju. Šele v drugem tisočletju prične nekoliko bolj obetavna in prepoznavna 
zgodovina pri nas. V boju za medsebojno nadvlado se formirajo zemljiške gospoščine, 
pomembne za naš gospodarski in siceršnji razvoj. Pričnejo se dolge »priprave na nov 
gospodarski model«, na tržno, kapitalistično, merkantilno gospodarstvo. Na novi vek, 
na »prepoznavanje sveta kot celote«, na nov vzpon humanizma in racionalizma, pov-
sem drugačne vrednote in »zapovedi«, uveljavljanje znanosti … in tudi drugačne oblike 
privilegijev, izkoriščanja, zatiranja …

ZEMLJIŠKE GOSPOŠČINE - KMETIJSTVO
Dravska dolina pri tem seveda ni imela kakšne posebej vidne vloge v zgodovini člove-
štva. Tudi kultura žarnih grobišč je bila na primer sila »nebogljena« vis a vis takratnim 
starim civilizacijam, kulturam ob Evfratu, v Egiptu, v Mali Aziji ali na Kitajskem … 
Kar spomnimo se, koliko prej so tam že razvili potrebno znanje za zahtevne gradnje, 
poljedelstvo z namakalnimi sistemi, pisanje, matematiko in astronomijo itd. Zato je 
pomembno, ali smo bili vsaj na ravni »duha časa« bližnjega okolja ali smo zaostajali. 
Zanima nas tudi, kakšna je bila vloga ožjega, ruškega območja v primerjavi s soseščino. 
Le-ta je bila v mnogo čem v neposredni povezavi s profiliranjem zemljiških gospoščin, 
svetnih in cerkvenih, samostanskih, prav posebnih srednjeveških tvorb, ki so nekakšen 
konglomerat premoženjskih, gospodarskih, politično upravnih, sodnih in tudi cerkvenih 
vlog, kompetenc, odnosov in procesov v času kolonizacije (najbolj intenzivna je bila v 
13. in 14. stoletju) in v poznem srednjem veku.
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Falska graščina je danes žalostna »dedinja« mogočnosti sedeža nekdanje falske uprave. (foto: Jani Dolinšek)

Zemljiški gospodje, ki so bili pomembnejši za naše območje na začetku prejšnjega ti-
sočletja, so bili med drugim: Askvinoviči, ki so jih v investiturnih bojih na začetku 12. 
stol. premagali Spanheimi in jih odrinili na zahodni rob Dravske doline. Engelbert 
in Hedvika Spanheim sta ustanovitelja benediktinskega samostana v Šent Pavlu v 
Labotski dolini (severno od Dravograda v današnji Avstriji), kateremu sta podarila tudi 
vas Ruše (villa Rouste), pusto lovrenško ozemlje in dva vinograda v Selnici. Najprej 
je bilo upravno središče za to območje v Lovrencu, a je bilo kmalu (1245) prestavljeno 
na Falo. Šentpavelski opatje so bili dolga stoletja nato najmočnejši zemljiški gospodje 
v Dravski dolini. Njihovi konkurenti so bili Lebenaui, Trušenjski, Traungauci, radelj-
ske nune, Walseeji, Pfannbergi in Vovberški, Ammani ter Ivniški, vsi bolj v Zgornji 
Dravski dolini, na zahodnem delu Pohorja in na Kozjaku. V Spodnji Dravski dolini (na 
»ruškem«) so imeli glavne tekmece v Celjskih in po njihovem izumrtju v 15. stoletju v 
Habsburžanih. V 16., 17. stoletju je bila davčna osnova šentpavelskih opatov pol večja 
kot seštevek davčne osnove viltuške, limbuške, vuzeniške, radeljske gospoščine in žen-
skega samostana. Ruška cerkev, ki je sicer bila zelo »bogata«, nikoli ni bila pod nepo-
sredno upravo samostana, pač pa pod hoško pražupnijo in kasneje pod magdalenskim 
in limbuškim vikariatom, dokler sama ni dobila samostojnejšega statusa (1625).

Če lahko za 11., 12., 13. stoletje trdimo, da so bile najimenitnejše ob šentpavelski še 
dravograjska, vuzeniška, muška, radeljska (ženski samostan) gospoščina in gospoščina 
Bukovje, moramo prav tako ugotoviti, da se je ob izteku srednjega veka »imenitnost« 
prevesila proti vzhodu, kjer je še vedno »kraljeval« Šent Pavel. Ob usihajoči moči v 



38

Zgornji Dravski dolini pa sta se krepila Viltuš in Limbuš. Zemljiški gospodje, cerkveni, 
svetni, deželno knežji seveda niso živeli s svojimi podložniki na gospoščinskem ozemlju. 
Gospoščine so vodili razni upravniki v njihovem interesu in imenu. Danes bi takšnim 
upravnikom rekli menedžerji, direktorji. Sicer pa se je v zemljiških gospoščinah pogo-
sto spreminjal status, saj so prehajale tako lastniško kot posestno, fevdno, najemniško, 
zakupno … zelo pogosto iz rok v roke. Podobno kot mlini, mitnice, vinogradi, dvori, 
kmetije ter pertinence.

V visokem srednjem veku prične cerkvena in samostanska moč slabeti. Šentpavelski 
kljub izgubam nekaterih gospoščin v zgornji Dravski dolini ohranijo svoj primat. A za 
naše, ruško okolje so v 15. in 16. stoletju prišli hudi časi (ne le zaradi naravnih nesreč in 
turških vpadov, kmečkih puntanj, epidemij ter »domačih« ropanj, kakršno je bilo tisto 
v letih 1406/7 s strani muškega upravnika Pergauerja), saj so morali razen dvorov tudi 
celo Falsko gospoščino občasno dati v zakup (Szekelyju, Nikolaju Lechnerju, opatove-
mu bratu). Šele opat Hieronim Marchstaller je na začetku 17. stoletja napravil »red« in 
stabiliziral šentpavelski položaj.
Danes na nekdanjem »Aplenčevem«, kjer so bili nekoč steklarna, vojaški invalidski dom,  
tovarna pisarniškega papirja in tovarna vžigalic ter veliko skladišče lesa ob koncu drče …  
raste nova mestna četrt Viadukt. (foto: Gregor Rezman)
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»Gospodarska središča«, dvori, v bistvu večja, vodilna kmetijska gospodarstva z za-
metki obrti in uprave, so se v Rušah ob Lobnici pojavili že v 14. stoletju (Volfhartov, 
Rozenauerjev, Schellenpergerjev, Aplenčev, Riflov dvor). Jože Kavčič zato uporablja izraz 
Lobnitzhof. V dvorih kaže iskati klice ruškega zgodnjega kapitalizma. O tem, kakšno je 
bilo takratno gospodarstvo, kakšen način življenja, lahko dokaj argumentirano sklepamo 
na osnovi urbarialnih zapisov falske gospoščine, ki razkrivajo lastniške, posestne raz-
mere in obveznosti (dajatve), izvirajoče iz lastniških odnosov. Falski urbar beleži to od 
leta 1290 naprej. Raziskovalci ocenjujejo, da sicer niso bile vpisane vse dajatve, vendar 
arhivska dokumentacija zadošča za zelo plastično predstavo o življenju v tistem času.

Povedano je že bilo, da so ljudje v tem obdobju živeli pretežno od kmetijstva in gozdar-
stva, pojavljali pa so se že zametki obrti in trgovine. O tem pričajo najpogostejši poklici, 
vrste dejavnosti, po katerih so mnogi domačini dobili svoja imena. Naštejmo poglavitne 
gospodarske dejavnosti oz. poklice, veščine, ki so se razvili ob kmetijskih in gozdarskih 
(drvarskih). Imenujmo jih rokodelske, obrtne: mlinar, krčmar, sirar, mesar, viničar, ribič, 
lovec, strugar, mizar, skrinjar, žagar, tkalec, kovač, klobučar, krojač, čevljar, apničar, 
kopar, steklar, trgovec, brodar, splavar, furman … Nekateri drugi so opravljali drugač-
ne poklice, ki niso bili vezani toliko na fizična, bolj na upravna, oblastna, intelektualna 
opravila: upravnik gospoščine (amtman), grajski pisar, birič (preco), pristavnik, uprav-
nik vinogradov (weinzerl), vitez (ritter), oboroženi hlapec, tržni sodnik (richter), odve-
tnik, sel, mitničar, gozdar, lovec, čuvaj, župan (vodil vaško skupnost, srenjo), župnik in 
drugi duhovniki …

Več nam o takratni družbeni ureditvi povedo še podatki, kdo in komu je moral plačevati 
različne dajatve oziroma opravljati različna opravila. Desetina je bila klasična naturalna 
dajatev, ki so jo bili podložniki dolžni dajati cerkvenim predstavnikom (v Rušah razen 
domačemu župniku še župnikoma v Mariboru in Hočah ter samostanu, na Smolniku pa 
lovrenškemu župniku). Opraviti so morali delovno tlako na dominikalnih posestvih in 
živinsko tlako ter prevažati sode za opata iz Maribora do Šent Pavla. Činž je bil osnov-
na dajatev podložnikov, s časom pa so se razvile najrazličnejše dajatve, ki kažejo na 
silno domiselnost tistih, ki so dajatve terjali, pa tudi na to, katere proizvodne dejavnosti 
in njih izdelki so za ta namen prišli v poštev. Nekatere naturalne dajatve so bile nasle-
dnje: rž, pšenica, oves, prašiči, jagnje, ribe, kokoši, kopuni, jajca, mleko, sir, lan, vosek, 
deske, trsno kolje, vino, lan, gnoj … Ker pa so bile potrebe po denarju in ne zgolj po 
proizvodih vedno večje, so si razne denarne dajatve kar sledile ena za drugo: umršči-
na, prevzemnina, primščina, davki državi, opatu, zemljiški gosposki, županu, pisarju, 
šolniku, gozdnina, mitnina, stojnina, mostnina, tovornina, dajatve od mlinov, kovačij, 
domcev, prodaje kmetij, preselitve, namesto rib, košnje, pa dajatve za cerkev, za pisma, 
razna potrdila, za Mihaelovo, pust, splave, sodno poslovanje, davek na poper, žafran …

Mnogi vseh teh obremenitev niso zmogli, ali pa so bili dela ali celotne dajatve oproščeni 
(na primer župani). Dajatve so bile v različnih krajih v podrobnostih različne, v princi-
pu pa sredstvo za zagotavljanje storitev in dobrin, potrebnih za visok statusa ter udob-
no življenja vladajočih, bodisi svetnih bodisi cerkvenih. Nič čudnega, da so se ob vseh 
pritiskih tudi ruški kmetje na začetku 16. stoletja pridružili velikim kmečkim puntom 
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in bili dobesedno zdesetkani. Med kmečkim prebivalstvom je bilo takrat največ velikih 
kmetov v Bukovju, Lovrencu, Dravogradu, Radljah, Selnici, malih kmetov, viničarjev, 
osebenjkov, kočarjev pa je bilo vedno več, bolj kot gremo proti vzhodu. Na ruškem, lim-
buškem, viltuškem območju je bila razdrobljenost zelo velika in revščina med podložniki 
široko prisotna. Vse več je bilo polovičnih in četrtinskih kmetij, pušč, razdrobljenost pa 
se je odražala v potrebi po nastajanju (parnih) tovarišij, bratovščin.

Za boljše razumevanje zgodovinskih razmer opozorimo še na druge takratne družbene 
sloje in njihovo vlogo, moč v Dravski dolini. Po premoženju in prihodkih so bile pred 
novim vekom v dolini močnejše sledeče gospoščine: najmočnejša vseskozi šentpavelska, 
sledijo pa ji Vuzenica, Bukovje, Radlje. Ko prične pešati Bukovje, se krepita Limbuš in 
Viltuš. Na gospoščinah, upravah se je zaposlovalo nižje plemstvo in uradništvo, ki mu ni 
manjkalo dobrobiti. V smislu razvoja tržnega gospodarstva so v ospredju kraji, ki so bili 
prometno ugodno locirani in so si tudi najprej pridobili tržne pravice in status ter mitni-
ce: Dravograd, Vuzenica, Radlje, Muta. Lovrenc z omejenimi trškimi pravicami in Ruše 
z zgolj pravico organizirati sejem (brez statusa trga) nista v ospredju, tudi z Vuzenico kot 
centrom splavarstva in z močnim obrtniškim slojem se po pomenu ne moreta primerjati.

V pogledu moči cerkve in samostanov je bil Dravograd zelo pomemben. Tukaj živeči 
prošti in župniki so bili hkrati arhidiakoni, tu je imel sedež dekan, prisotni so bili močni 
kanoniki. Pomembna je bila še Vuzenica kot dekanija s svojimi naslovnimi arhidiakoni. 
Revni avguštinski samostan v Muti kraju ni zagotavljal kakšne pomembnejše moči, pov-
sem drugače pa je bilo v Radljah, kjer so bile dominikanke ženskega samostana ključni 
lokalni dejavnik, kar je še posebej podkrepila njihova lekarniška dejavnost. Najmočnejši 
vpliv v dolini je imel kajpak šentpavelski benediktinski samostan s falsko upravo, a tudi 
ruška župnija je bila močna, bogata. V 17. in 18. stoletju je bila edina v dolini, ki je širi-
la kulturni in izobraževalni ter rekatolizacijski vpliv po srednji Evropi s svojo latinsko 
šolo in skoraj polstoletnimi verskimi gledališkimi igrami, pa tudi z znamenito »ruško 
nedeljo«, romanjem, posvečenim imenu matere božje in njeni čudodelnosti. Romarske 
cerkve pa so bile še sv. Areh na Pohorju, v Puščavi, Vuzenici, na Sv. Duhu in pri Sv. 
Antonu. Nekaj časa tudi v bližnjem Ožbaltu. Romarske cerkve so imele pomemben go-
spodarski, razvojni vpliv.

V krajih s trškimi pravicami in močno cerkveno hierarhijo ter gospoščino se je izvajala 
tudi bolj ali manj omejena sodna oblast. Falski sodniki so imeli v Rušah v neposredni 
bližini glavne ceste in ob nekdanjih rimskih gomilah za izvajanje sankcij postavljene 
vislice (gavge). Falsko sodno oblast so omejevali na levem bregu Drave drugi gospodje 
ter trgi, na desnem pa so jo zahodno od Bezene izvrševali mariborski deželno knežji 
sodniki. Sicer pa šentpavelska, falska gospoščina ni izvajala le nižjega sodstva, kot na 
primer Lovrenčani ali druga trška sodišča. Imela je pomen deželskega sodišča in je iz-
vajala krvno sodstvo. Cerkvene, samostanske gospoščine so imele sicer navado višjo so-
dno oblast prepuščati tako imenovanim odvetnikom, šentpavelski opat pa je odvetništvo, 
sodne pertinence izvajal kar sam. Nekoliko drugače je bila organizirana svetna sodna 
oblast. Če so nižje sodstvo prepuščali trškim sodnikom, pa so visoko sodstvo pridržali 
zase plemstvo in pomembni upravniki gospoščin.
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V predindustrijski dobi je bila osnovna gospodarska dejavnost v Dravski dolini kme-
tijstvo. Pomembno vlogo je imelo izkoriščanje gozdov. Prav tako je bil pomemben pro-
met, pričel se je razvoj obrti ter manufakture in trgovine, za Ruše pa je bila izrednega 
pomena še župnijska »terciarna in kvartarna dejavnost«, kakor bi to razumeli danes: 
namreč upravljavska dejavnost gospoščine, latinsko šolstvo, kultura (gledališke igre) in 
»romarski turizem«.

POLJEDELSTVO
Poglejmo najprej »rdečo nit« kmetijstva. Geografske, reliefne in klimatske okoliščine 
so bile bolj ali manj ugodne. Zemlja, dovolj preperela rjava, črna, peščena, ilovnata, je 
bila primerna za različne vrste kmetijske dejavnosti. Zgornja in Spodnja Dravska doli-
na sta se na radeljskem, muškem ter selniškem in ruškem območju v smeri Dravograda 
in Maribora bolj razširili kot drugod med Pohorjem in Kozjakom, pa tudi rodovitnost 
zemlje je bila ustrezna za poljedelsko gospodarjenje. Tudi na pobočjih okoliškega hri-
bovja so se ob kolonizaciji pričela pojavljati rodovitne njive, pašniki, travniki, a kajpak 
v manjšem obsegu. Zadostne količine padavin ter površinskih vod so vplivale ugodno, 
prav tako kot dobra osončenost. Bistveno značilnost gorskih kmetij pa seveda pomeni-
jo bogati gozdovi, ki so razen številnih vodotokov bili predpogoj za zametke in razvoj 
obrtne dejavnosti.
Nekoč so bili na tej ravnici znani ruški sadovnjaki in nasadi odličnega hmelja. (foto: Gregor Rezman)
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Ob poljedelstvu so se pomembneje razvijale predvsem panoge, vezane na lesno boga-
stvo, živinoreja, furmanstvo, pa sadjarstvo, vinogradništvo in v 20. stoletju celo hme-
ljarstvo. Poljščine, tipične za ravninsko in hribovsko kmetijstvo, kot na primer pšenica, 
rž, proso, ječmen, oves in kasneje ajda, repa, zelje, bob, vrtnine, lan, konoplja, so se 
pričele spreminjati v 17. in 18. stoletju, ko so se kmetje tudi pri nas pričeli ukvarjati s 
pridelavo koruze, fižola, krompirja in nekaterih drugih pridelkov, prevzetih iz kmetijske 
proizvodnje prekooceanskih dežel. Ker poljedelske površine v našem okolju niso bile 
obsežnejše, polja so pa bila slabo gnojena in slabo obdelana, pa tudi tehnologija je bila 
na začetni razvojni stopnji (ročna, živinska obdelava), je bilo pridelka premalo, da bi se 
razvila pomembnejša kmetijska trgovina. Osemnajsto stoletje, reforme Marije Terezije, 
jožefinske reforme ter devetnajsto stoletje z zemljiško odvezo vred so obetali hitrejši ra-
zvoj kmetijstva. Pridelovalo se je, razen že uveljavljenih poljščin, še bob, solate, zeljnice, 
gomoljnice, korenovke, kumare, deteljo, olja … a stanje se kljub temu ni bistveno izbolj-
šalo. Le sadje in vino, v prejšnjem stoletju tudi hmelj, so bili pomembnejši tržni produkti.

SADJARSTVO - HMELJARSTVO - VINOGRADNIŠTVO
Sadjarstvo in hmeljarstvo sicer tudi nista bila prav posebej razvita, a na Ruškem polju 
sta igrala opazno vlogo. Hmeljarstvo le krajše obdobje, pred in nekaj deset let po drugi 
svetovni vojni. V Rušah, kjer so pridelovali hmelj izvrstne kvalitete, je bilo hmeljarstvo 
nato opuščeno, tako kot drugod v mariborski okolici, na območju Radelj in Mute pa se 
je ohranilo do danes. Zgodovinarji omenjajo tudi ruško sadjarstvo kot dobro in pomemb-
no, saj so Rušani za trgovanje s sadjem, zlasti z jabolki in slivami, nabavljali posebne 
vrste rečnih ladij, šajke, prirejene za prevoz sadja. Kupce so našli daleč po Dravi in Savi 
navzdol proti vzhodu, po rečnih kanalih pa so sadje tovorili še proti madžarskim kra-
jem. Sadjarstvo je bilo razširjeno v okolici Limbuša in drugod na Štajerskem, kjer smo 
konec 19. stoletja razvili zelo pomembno vinogradniško (1832), sadjarsko (1872) in ka-
sneje splošno kmetijsko šolstvo (1922). Kar nekaj Rušanov je precej prispevalo k razvoju 
sadjarstva pri nas - že pred prvo svetovno vojno in po njej učitelja Lasbacher in Stani, 
konec prejšnjega stoletja pa univerzitetni profesor dr. Jernej Črnko. Od znamenite tra-
dicije sadjarstva v Rušah pa je ostalo prav malo. Že zdavnaj je primat na tem področju s 
plantažnimi nasadi (1962/3) prevzela sosednja Selnica in ga s pridom ohranja še danes. 
Medtem sadjarstvo in vinogradništvo v zadnjem obdobju peša tudi na območjih med 
Rušami/Selnico in Mariborom. Le v Bistrici opazimo nove nasade.

Prav posebno mesto v zgodovini ruškega kmetovanja si zaslužita vinogradništvo in vi-
narstvo. Morda bi kdo pomislil, da najdemo sledi vinogradništva tukaj že v času, ko so 
v Rušah živeli Rimljani, ki so bili znani po tem, da brez trte, grozdja, vina in spremlja-
jočega veseljačenja »niso mogli«. Kar spomnimo se rimskih bakanalij. A ravno v času, 
ko so na našem območju živeli Rimljani, je bilo pridelovanje vina v provincah prepo-
vedano. Zaradi konkurenčnih razlogov. Rimljani so pač hoteli ta monopol zase. Če so 
»naši« Rimljani pili vino, so najbrž tistega, ki so ga pridelali drugod, v matični deželi. 
Na slovenskih tleh pa se vinogradništvo pojavi šele okoli devetega stoletja. Pospeševali 
so ga zlasti Franki ter dominikanci in nekateri drugi meniški redovi. V našem ožjem 
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okolju so znani vinogradi v Selnici že v 11. stoletju. Tudi Rušani niso kaj dosti zaosta-
jali. V urbarialnih zapisih iz leta 1290 lahko izvemo za dajatve v vinu, ki so jih morali 
oddati. Nekoliko kasneje, 1372. leta pa najdemo zapise o dominikalnih vinogradih v 
Rušah. Imenovali so se Altenperg, Schuschitz, Dristel Mons, Trnonig, stoletje kasneje 
se omenjata še Šerčev breg (Judenperg) in Ruški breg. Raztezali so se od Loga do Ruš, 
do današnje Vinske poti. V 14. stol. so znani tudi vinogradi v Limbušu in Pekrah. Na 
levem bregu Drave (tudi boljše, bolj osončene lege) so si vinogradi sledili v 11. in 12. 
stol. v Kamnici in Brestrnici, v 13. stol. na Piramidi, Kalvariji, v Počehovi, Krčevini in 
Melju, nato pa še v Račjem dvoru, Bistrici, Viltušu in drugih okoliških krajih. Zanimivo, 
da so imele gospoščine iz Zgornje Dravske doline skoraj prav tako velike vinogradniške 
posesti, čeprav trta tam ni uspevala. Posesti so imeli namreč v vzhodnih delih slovenskih 
ozemelj. Jože Mlinarič sicer piše, da so v poznem srednjem veku trto gojili tudi na av-
strijskem Koroškem, v okolici Dravograda, na Zgornjem Štajerskem in na Gorenjskem. 
To govori o tem, kako zelo pomembno vlogo so igrali vinogradi v posamičnih ekono-
mijah. Še celo v 20. stoletju kronika ruške župnije zelo pogosto beleži letine, količine 
in kakovost, opisuje skrb za vinograde, nakupe in prodaje, kar 17 vinogradov pa naj bi 
po pričevanju župnika Wurzerja bilo lokalni cerkvi podarjenih že v času prehoda iz 
srednjega v novi vek.

Daleč največ vinogradniških posesti so imeli šentpavelski gospodje, pa limbuški in vil-
tuški, veliko jih je bilo v Kamnici, Šobru … v Rušah nekaj manj. A različni zapisi iz 
anket 19. stol., ki jih je dal izvajati nadvojvoda Janez, je moč razbrati, da je bilo ruško 
vino celo boljše od selniškega in limbuškega-pekerskega (tudi dražje). Kasneje je ruško 

V ospredju most med Rušami in Selnico, v osredju globoke rane gramozniške 
dejavnosti in v ozadju prostrani nasadi jablan. (foto: Jani Dolinšek)
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vinogradništvo zaostalo v razvoju, prav tako kot selniško, ki je skoraj povsem presahni-
lo. Danes je na »ruških goricah« le malo trte, na selniški strani se trudijo, da bi ohranili 
vsaj brajde ob hišah, limbuško-pekersko in vino z Meranovega pa je znano daleč naokoli 
in deležno številnih priznanj z raznih vinskih ocenjevanj. Na našem širšem območju se 
je torej razvijala močna vinogradniška dejavnost in trgovina. Po dravski dolini je v sre-
dnjem veku tekla vinska cesta. Po Dravi so s splavi tovorili s Koroške in od dlje prazne 
sode, nazaj pa po cesti pod Kozjakom polne dobrega štajerskega vina. Vinske ceste so 
sicer tekle še s ptujskega pod Pohorjem na Kranjsko in Koroško. Med ključnimi mesti na 
teh poteh je tekla prava »vinska vojna« zaradi dajatev, ki so jih morali trgovci plačevati 
in so obilno polnile blagajne drugim. Šentpavelski so si dobili privilegij »proste trgovi-
ne«. Seveda od vsega tega niso imeli kaj prida veliko mali kmetje, lastniki gorninskih 
vinogradov in viničarji, o čemer govorijo njihova revščina, tlaka, desetina in druge da-
jatve ter način, kvaliteta njihovega življenja nasploh.
Od znamenitih vinogradov na Ruškem bregu, znanem že v 13. stoletju, je ostalo le nekaj 
vinogradniških zaplat. (foto: Jani Dolinšek)

ŽIVINOREJA
je bila naslednja pomembna kmetijska panoga. Vzreja v preteklosti ni bila predvsem tržno 
usmerjena, pač pa bolj namenjena zagotavljanju sredstev za preživljanje prebivalstva, 
plačilo dajatev in kot proizvodni dejavnik (oranje) in dejavnik v transportu. Dravska do-
lina, Drava s pritoki s planin in Pohorje ter Kozjak so bili bogato obdarjeni tako z veliko 
kot malo divjadjo in ribami. Lovne in ribolovne pertinence, pravice so bile podeljene že 
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zgodaj, v drugem valu kolonizacije. Najprej so si lovne in kasneje še ribolovne pravice 
pridobile gospoščine na vzhodnem Kozjaku, prve že v 11. stoletju. Okoli leta 1200 so 
bile podeljene še na »muškem«, v 13. stoletju na »vuzeniškem«. Pripomnimo, da je takrat 
bila postavljena vzhodna meja teh pravic vuzeniški gospoščini na potokih Lobnica in 
Lobničica, torej že globoko v »ruškem svetu«. Kasneje so si lovne in ribolovne pravice 
pridobile še druge gospoščine, šentpavelska razmeroma pozno, šele v novem veku. So 
pa na Fali že leta 1505 zgradili umetno vodno zajetje, ribnik. »Nasledili« so jih števil-
ni manjši ribniki, razsejani ob naših potokih, ki se s planin zlivajo v Dravo. Bolj kot ne 
služijo kot dobavitelji okoliškim gostinskim obratom.

Med prvimi pa so se na »šentpavelskem« ukvarjali s čebelarstvom. Že leta 1372 je bilo 
to zapisano v urbarju, ki je skozi ves srednji vek ob cerkvenih knjigah najboljši vir po-
datkov nasploh. Sporoča nam, da je bilo čebelarstvo precej razširjeno na posestvih te 
gospoščine, čeravno seveda ni bilo ključnega pomena. Bolj se je razširilo v času Marije 
Terezije, ko se je proslavil tudi naš rojak, čebelarski univerzitetni učitelj Anton Janša. 
Na naših tleh se je ohranilo čebelarstvo kot ena od za kmetijstvo, sadjarstvo, vinogra-
dništvo, okolje ključnih dejavnosti do danes. Ruška čebelarska družina bo v naslednjem 
desetletju praznovala prvih 100 let.

V preteklosti je bila pomembna panoga konjereja. Vodna plovila, drče in konjske, volovske 
vprege so bili do uporabe sodobnejših, parnih, motornih pogonskih agregatov ključni dejav-
nik prometa. Konji in zlasti počasnejši, vzdržljivi voli so bili nepogrešljivi pri obdelovanju 
njivskih površin ter za spravilo lesa iz gozda do žag in kupcev. Furmani, vodniki so tvorili 
spoštovan poklic. Ne nazadnje se je velikost kmetij včasih merila po številu »velikih glav 
živine«. Bolj razvita je bila konjereja in vzreja volov v Zgornji Dravski dolini in v hribovi-
tem, gozdnatem okolju, kjer se je govedoreja bolj razmahnila. Pridelava mleka je bila tudi 
pomembna, tako da so se razvile sirnice, »švajge«. V sodobnosti so živinske vprege red-
kost, govedoreja in pridelava mleka pa sta se v Dravski dolini preselili v ravninski del. Bolj 
v zahodni del doline, kjer je proizvodnja dobila značaj masovnosti, kot v vzhodnega. Za 
ruško področje pa ne konjereja, ne govedoreja in ne mlekarstvo niso več tipična kmetijska 
proizvodnja, pač pa bolj vzporedna dejavnost. Podobno velja tudi za vedno več obor z (ne-
avtohtono) jelenjadjo, ki pa privabljajo zmeraj več turistov in ljubiteljev mesnih specialitet.

Perutninarstvo, kokošjereja in pridelava jajc je po urbarialnih zapisih bilo v časih kolo-
nizacije relativno močno, kasneje pa je opešalo. Kokoši, jajca, piščanci, kopuni, perje … 
so bili namenjeni domači porabi. Tudi za izpolnjevanje obveznosti dajatev gosposki. 
Večje merkantilne, trgovske vrednosti pa niso imeli. Šele v prejšnjem stoletju je pričel 
razmah perutninarstva, mesne predelave in proizvodnje jajc. Zopet bolj v zgornji Dravski 
dolini, kjer je ta dejavnost dobila značaj masovnejše, industrijske proizvodnje, kakor pa 
v ruškem okolju. Prav podobna opažanja veljajo za svinjerejo. Ni se posebej razmah-
nila in je bila ter je še danes bolj namenjena domačim potrebam kot tržnim ambicijam.

Drobnica, koze, ovce, zajci sodijo v podobno kategorijo kmetovanja. Ruše so bile, tako 
kažejo podatki iz empiričnih anket 19. stoletja, v primerjavi s Selnico in Lovrencom na 
področju živinoreje veliko šibkejše.
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Pretirano obsežne, dobro organizirane, donosne, akumulativne živinoreje v preteklosti v 

Dravski dolini ne beležimo. Vsaj ne toliko, da bi bila ena ključnih razvojnih dejavnosti. 
Zato se v prejšnjih stoletjih tudi ni razvil kak selekcijski sistem, ni bilo vzpostavljene 
ustrezne veterinarske službe in tudi kakšne druge strokovne službe ne.

Kmetje, ki so se kasneje povezovali v zadruge, se pretežno niso razvili v pomembne 
tržne subjekte. Razen tega so jih v prejšnjih stoletjih močno »privijali« z dajatvami. 
Živinorejci so plačevali v denarju (mesni krajcar) in v naravi (s kozlički, kopuni, preka-
jenimi kračami, odojki, jajci, siri …). Osemnajsto in devetnajsto stoletje, ko se je pričelo 
uvajati kolobarjenje, nove tehnologije, znanje, ko se je spreminjala družbena struktura, 
ko so se, skratka, pričele kazati posledice industrijske revolucije in drugih pomembnih 
sprememb, se je še enkrat dokazala »fiskalna iznajdljivost«. Na primer razne takse in 
davki, kakršen je dodatek za vojaško nastanitev. Osebni in dolžninski davek po glavi, 
deželna naklada, prispevki za stroške prepisov in rekrutacij (te so bile za nameček kon-
skripcijske, »tajne«), lovska in ročna robota ter razne druge oblike tlake (vozna, cestna, 
živinska …), so ostale. Davčni vijak po terezijanskih in jožefinskih reformah ni popustil. 
Nič posebej boljše pa kmetom ni šlo v zadnjem stoletju, ko so bodisi životarili pod jar-
mom velikega kapitala bodisi jih je nadziralo strogo oko socialističnega nasprotovanja 
podjetništvu in veliki zasebni proizvodnji.

 V ruškem okolju se je kmetijstvo zadnjih sto let hitro umikalo industrializaciji, sledila je 
deagrarizacija in depopulacija nekoč dobro poseljenega okoliškega hribovja, pojavljalo 
se je zaraščanje in opuščanje gorskih ter nižinskih kmetij. Opuščale so se tudi nekoč zelo 
donosne kulture. Hmelj, ki so ga nekoč z velikimi profiti pridelovali na kar 30 ha ruške 
zemlje, je popolnoma izginil s polj, sadjarstvo je prav tako poniknilo v pozabo, vino-
gradništvo je na ravni »drobnjakarstva«, živinoreja je bolj »eksemplarična« … Kmetije 

Od srednjeveških švajg ni ostalo veliko. Na fotografiji drobnica s Činžata. (foto: Boštjan Rezman)
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so počasi »izginjale«. Če jih je bilo v Rušah leta 1900 še okoli sto, po vojni pa kakšnih 
70, so danes v naselju Ruše samo še tri. Kmetijska proizvodnja je znotraj družbenega 
produkta zanemarljiva, ljudi, ki se preživljajo s kmetijstvom, skoraj ni več. Kmetijska 
zadruga daje svoja polja v najem ali ostajajo neobdelana, ukvarja se bolj s trgovino in 
drugo, neagrarno dejavnostjo. Vendar kljub vsemu pozidava rodovitne zemlje ni bila 
pretirana. Ob vedno večjem zavedanju prebivalstva o zdravi prehrani, o prehranski sa-
mozadostnosti, pretirani entropičnosti (razsipnosti) naše potrošnje … so tudi na obmo-
čju Občine Ruše ohranjene možnosti za oživitev kmetijstva. Ne »masovnega«, okoljsko 
spornega, pač pa bolj specializiranega in v lokalni trg usmerjenega. Spomnimo še, da 
je v preteklosti večina močnih in tudi naprednih ter narodobudno usmerjenih kmetov 
izhajala iz zaledja mogočnih pohorskih gozdov.

GOZDARSTVO IN PREDELAVA LESA
Prirodne danosti za gozdarsko, lesno predelovalno in nanju vezane gospodarske aktiv-
nosti so v okolju Dravske doline, Pohorja, Kozjaka, ugodne mednarodne prometne in 
siceršnje lege naravnost odlične. Flora, favna, energetski potenciali, gospodarska ter 
kulturno prosvetna tradicija, vse to in več nam daje dovolj dobrih izhodišč za »vrnitev« 
na razvojno pot. Pri tem je pomemben tako primarni kot industrijski sektor, storitvene 
dejavnosti s turizmom kot eno najhitreje rastočih panog, pa tudi področje kvartarnih 
dejavnost, ki jim bližina centrov, kakršen je sicer trenutno razvojno retardirani Maribor, 
ponujajo vse možnosti. Gozd in druga naravna bogastva, v vseh svojih številnih funkci-
jah, so »na ruškem« tik pred nami in okoli nas - takoj, ko odpremo vrata svojih domov. 
Slovenija, Pohorje, Ruše in okolica sodijo med tiste, za katere rečemo, da jih je »Bog 
bogato obdaril« s kvalitetnimi gozdovi. Pred stoletji, ko se hlodovina in lesni izdelki 
niso šteli med kurantno tržno blago, pač pa so služili predvsem domači uporabi, je bilo 
to še prikrito. Tudi dajatve v naravi (les za splave, trsno kolje, drva, deske …) niso bile 
med najbolj želenimi. Ko pa se je fiziokratsko ekonomsko razmišljanje »umaknilo« 
merkantilističnemu in je zavladal klasični liberalni kapitalistični model, se je prav na 
hitro vse spremenilo. Že poprej je bilo sicer res, da so bile vodilne, ekonomsko močne 
tiste gospoščine in kmetije, ki so imele veliko gozdnih površin (Bukovje, Vuzenica, 
Lovrenc, Smolnik …), veliko polj, ki so se merila v deset in več »ornih dnevih«, pa tudi 
večje število vprežne živine za oranje in transport. A novo pojmovanje proste trgovine, 
proizvodov kot tržnega blaga ter spremljajoči hitro razvijajoči se promet, so dali tudi 
gozdarstvu in lesni predelavi povsem drug zagon. Razvijale so se žage, pospeševalo se 
je splavarstvo, postavljali so se mostovi in gradile ceste, pojavili so se novi načini tovor-
jenja lesa, kakršen je bilo plovljenje po manjših rekah in potokih in kakršen je bil plov po 
vodnih drčah. Povpraševanje po gradbenem lesu, lesu kot kurivu ali trsnem kolju se je 
povečevalo. Gozd je dobil v gospodarstvu povsem novo podobo. In tudi nove lastnike. V 
veliki meri tujce. Vse bolj tudi delavce iz tujine, zlasti tiste, ki so opravljali bolje plačana, 
strokovnejša dela ali dela v sektorju uprave, trgovine itd. Ostala, težaška dela so ostala 
domačinom, kočarjem, osebenjkom, malim kmetom, skratka revnemu domačemu sloju, 
ki so se mu pridružili še večji reveži iz še bolj revnih, zaostalih južnih krajev. Pričela se 
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je formirati gospodarska, trgovska in druga elita, pričela je prvobitna akumulacija ka-
pitala, ki ji je lesno bogastvo naših gozdov dalo dodatnega zagona. Kasneje je bil ruški 
duhovnik Jože Kavčič zelo gorak (vsaj z besedo) tujim kapitalistom, ki so se priseljevali 
zaradi obetov velikega pohorskega naravnega bogastva.

Nekdanje velike gozdne posesti fevdalnega značaja in posesti cerkvenih gospoščin, sa-
mostanov so doživele velik udarec z jožefinskimi reformami in razlastitvami. A erar, 
država že tedaj ni bil najboljši gospodar in trgovina z nepremičninami se je razcvetela. 
Na »ruškem« je falska benediktinska, samostanska gospoščina posedovala velikanska 
gozdna (in druga) posestva, preko 4000 ha. Po letu 1820, ko je država Falo prodala, so 
se lastniki menjavali kot po tekočem traku. Vsi so imeli kajpak v ospredju kapitalski, 
profitni motiv. Nekdanja sečnja in žagarska dejavnost ob potokih, namenjena predvsem 
domači rabi, se je nesluteno razmahnila. Potrebe po lesu so se dodatno povečale, ko je 
začelo cveteti glažutarstvo in so se številne male kovačije razvile v večje kovaške obra-
te. Kajpak je k večji potrošnji prispevala tudi ob Lobnici razvijajoča se papirna indu-
strija ter izdelovanje vžigalic, prav tako velike potrebe Vojaškega invalidskega doma na 
Aplenčevem ter Invalidskega doma Ptuj. Ni potrebe, da bi še kar naštevali konzumente. 
Jasno je, da je bila samoobnovitvena sposobnost naših gozdov načeta in pojavile so se 
planjave, rane po golosekih, osiromašene in uničene velike gozdne površine. Kasneje, 
ko je država uvedlo sodobnejši gozdni red in nadzor, so si naši gozdovi spet opomogli.
Bo ponovno oživela kakšna od lobniških žag? (foto: Gregor Rezman)
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Po drugi vojni so gozdovi iz rok veleposestnikov, kakršni so bili Glantschnig, Attems, 
Robnik, Marinc, Krejči in drugi, ki so jih imeli tudi po tisoč in več hektarjev, prešli v 
roke socialistično organiziranega gozdnega gospodarstva in upravljanje gozdarske 
stroke. V Mariboru je gozdno gospodarstvo upravljal Okrajni Ljudski odbor. Zasebni 
sektor je bil ločen in drugače organiziran od državnega - družbenega, ki je bil prevladu-
joč. Ta se je razvil v velike gozdno gospodarske sisteme. Novodobni TOZD GG Ruše je 
tako gospodaril s preko 9000 ha gozdov (brez zasebnih) in zaposloval okoli 150 delav-
cev. Lovrenški zgodovinarji poročajo o celo do 350 zaposlenih v gozdarstvu v povojnih 
letih. V gozdarstvu so se ob temeljnih poklicih (gozdar, logar, sekač …) skozi zgodovino 
razvili še številni drugi, vzporedni in dopolnjujoči poklici (oglarji, konjarji, sankači lesa, 
delavci ob rižah, kasneje šoferji …), zlasti pa je pomembno, da se je razvila stroka. In to 
tako zelo, da je naša gozdarska stroka priznana po vsem svetu, da je celo vodilna in je 
bilo naše gozdarstvo z donosi in prirastom ter razvijanjem drugih okoljskih, estetskih, 
rekreativnih itd. funkcij gozda mnogim za zgled. Danes je, po denacionalizacijskih po-
stopkih, privatizaciji ter reorganizaciji celovite gozdarske dejavnosti temu morda težko 
verjeti. Zlasti, če se ozremo še po propadli žagarski in lesno predelovalni industriji. A 
da je tako, dokazujejo zgodovina in njena neizpodbitna dejstva ter primerjalne analize. 
Sicer pa, ozrimo se okoli sebe. In zasnujmo nov celostni razvojni koncept.

Gozdnemu bogastvu in vrednotenju lesa komplementarno se je razvijala lesna obrt, 
žagarstvo, predelava. Na stotine žag je delovalo ob naših potokih že v srednjem veku. 
Ob Lobnici, Bistrici, Radoljni v Lovrencu in ob številnih drugih potokih na Pohorju ter 
Kozjaku. Levi breg Dravske doline ima pri tem manj pomembno vlogo.

Prve žage so se ob naših potokih postavile že v 15. stoletju. Skoraj »vsak« večji kmet 
je žagal, predeloval svoj les. Več stoletij so klasične venecijanke »pele« ob vodi, ob 
potokih, ki so zagotavljali dragoceno pogonsko moč. Na »lovrenškem« jih je na začet-
ku prejšnjega stoletja delovalo kar preko 80. Takrat so se pričele uveljavljati tehnične, 
tehnološke posodobitve v žagarstvu, ki so dramatično pevečale njegovo učinkovitost, 
produktivnost. Pričela se je doba parnih žag in žag na električni pogon. V Rušah so bili 
lastniki večjih žag predvsem Glaserji, ki so se iz nemških dežel priselili na slovenska tla. 
Zadnji lastnik, narodno zavedni Viktor Glaser je bil veleposestnik, lastnik žag in lesni 
trgovec. Njegovo žago je leta 1938 kupil prav tako narodno zavedni industrialec Leopold 
Kaudek. V Rušah je pričel graditi žago na električni pogon pri viaduktu še Glantschnig, 
ki slovenstvu ni bil tako naklonjen, a je zgradil le upravno zgradbo in skladiščni bazen. 
Kakor so bili za Ruše pomembni žagarji in lesni predelovalci Glaserji, tako so bili za 
Lovrenc Lešnik, Wrentchur, Novak in drugi. In za Lehen Edvard Pogačnik, brat ruškega 
lastnika kovačije, Hinka Pogačnika.

Razen žag pa so bili razvojno in socialno pomembni še drugi manufakturni in indu-
strijski obrati, vezani na les, ki so zaposlovali tudi po več deset delavcev. V Rušah, ob 
Lobnici naj omenimo Tovarno papirja, Tovarno vžigalic (zaposlovala do 150 delavcev), 
v Lovrencu pa v 20. stoletju Tovarno embalaže in lepenke, Lešnikov LIP, LIPO, Bukev 
in Marles. Eksemplarično navajamo, da je nekaj let (1951/3) delovala Tovarna eterič-
nih olj za predelavo drevesnih iglic in lesnih odpadkov ob Slepnici. Edvard Pogačnik je 
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med Lehnom in Podvelko ob potoku Velka postavil Tovarno lesovine in lepenke, pred 
drugo vojno z okoli 90 zaposlenimi.

Takšnih in podobnih, pa tudi mnogo večjih podjetij in njihovih enot, ki so predelovale 
les kot surovino, je bilo Dravski dolini še veliko več. V zadnjem obdobju Marles, Lesna, 
Tovarna ivernih plošč … Nekatera so z velikim truščem in socialnimi posledicami 
propadla, druga so se obdržala na trgu. V Rušah na primer žaga Timberija, obeta pa se 
tudi nov, sodoben Lumarjev obrat in moderna Sintgenova kogeneracija s sušilnico lesa.

RUDARJENJE
Rudna in druga naravna bogastva »pohorskega« in »kozjaškega« okolja so v naše 
kraje privabila številne »rudosledce«, ki jih je kajpak zanimala tako lastna predelava kot 
tržna prodaja v merkantilističnem duhu. Bili so predvsem podjetniki iz tujih dežel, ki 
so se, kakor je bridko namignil imenovani duhovnik Kavčič, na hitro pojavili in včasih 
tudi »nepojasnjeno« odšli. Kakor jim je pač narekoval pridobitni motiv. Med njimi so 
bili tudi takšni, ki so vztrajali in tu »pognali korenine«, nekaj posameznikov pa je bilo 
slovenskega rodu.

V Rušah se je rudarjenje razvilo predvsem na nekdanjih dvorih. Najbolj znan je Aplenčev 
dvor. Že prej je bil tukaj Volfhartov dvor (14. stol.), ki ga je opat celo dvakrat zastavil. 
V istem stoletju je v soseščini nastal Rosenauerhof. Oba dvora je fevdni najemnik Ulrik 
Schellenperger v 15. stol. združil. Po 1620. letu je ta Schellenpergerjev dvor prišel v roke 
najemnikov Aplencev (Terezija Aplienz) in naziv Aplenčevo se je obdržal do danes. 

Naselje Glažuta, kjer je nekoč obratovala mogočna Vivatova glažuta. Čez dolino je v 20. stol. 
bila speljana gozdna žičnica na Kramarjev breg, kjer je bil nekoč rudnik. (foto: Gregor Rezman)
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Sočasno s prihodom najemnice Aplienz se je v bližini osnoval še Šriflov dvor. Te dvore 
izpostavljamo zato, ker so predstavljali »gospodarska središča«, zametke obrti in kasnej-
šega industrijskega razvoja na »ruškem«. Pravzaprav je tukaj, ob bregovih spodnjega 
toka Lobnice, v okolici današnjega železniškega viadukta, matica kasnejšega izjemnega 
industrijskega razvoja. Razen tega pa je na Aplenčevem Lakošejev (Marotov) breg, kjer 
so kopali »ruški rudarji«.

Na Aplenčevem, več tisoč hektarjev velikem gospodarstvu, ki je segalo od Drave 
do Reber in Šumika, so se lastniki pogosto menjavali. Nekatere kaže omeniti. Zlasti 
bavarskega častnika Grossrocka (tukaj se je naselil l. 1741), ki je na Lobnitzhofu, na 
Lakošejevem bregu, iskal zlato, baker in srebro. V soseščini je deloval plavž. Rudo 
(kremen) je prodajal Dioniziju Nogarini, beneškemu slikarju, ki se je prej šolal na 
Ruški latinski šoli in ki je posestvo odkupil že 1742. leta ter si pridobil tudi koncesijo 
za glažuto (1744). Le-ta morebiti sploh nikoli ni proizvajala steklarskih izdelkov in je 
morda bila le »kamuflaža« za nezakonito pretapljanje rude. Nogarina je leta 1749 ru-
dnik prodal štiričlanskemu tujemu konzorciju (Sperling-Frauenhofer-Riegerstal-Bolleti: 
menda je v rudniku deloval eksperimentalni laboratorij). Sledili so si kot lastniki še 
Simon Roth, Hieronim Guertler in drugi. Zadnji je tu kopal Reichel iz Frohnleitna. Na 
vhodu v rudnik je bila nameščena kamnita tabla z letnicama 1742-1794. Zaprla naj bi 
rudnik država. Zato, ker da se je v njem nahajala sol, ki je bila takrat pod državnim 
monopolom. O tem rudniku se je govorilo precej »pogojno«, Kavčič pa je za Aplenčevo 
zapisal, da je »zagonetno«.

V času Nogarine sta iskala rudo pri nas še en bivši učenec latinske šole, Žiga Zois in 
njegov oče, Michelangelo Zois. Na severni strani Pohorja pod Žigartovim vrhom, kjer 
še danes stoji njegova koča Cojzerica, na južni pa nad Mislinjo. Tam so rudnik in fužine 
Michelangela Zoisa, pod nasledniki seveda, delovali do konca 19. stoletja. Prvi poiz-
kusi v Mislinji pa datirajo že v iztek 16. stoletja. Rudarili (iskali so predvsem železovo, 
bakrovo, srebrovo, svinčevo … rudo ter jo topili) so v 18. in v 19. stoletju še drugod v 
naši okolici: v Lovrencu na Rdečem bregu, ob Slepnici, Radoljni (ključni osebi sta bili 
menih Sebastjan Weninger in baron Hackelberg), Ribnici, na Kopah, v Ribnici, Breznu, 
na Remšniku, v Vuzenici, Mislinji, Vitanju … V Rušah so se v 19. stoletju »preizkusi-
li« tudi Bavarec Martin Liebman (baron von der Rast - baronski naslov si je pridobil na 
Bavarskem zaradi rudarskih zaslug), baron Peter von der Kettenburg, grof Zabeo (vsi 
lastniki Fale), in drugi, tudi iskalci premoga. Za nas pa je zanimiva še informacija u ru-
dokopih v Breznu in na Remšniku. Tam so postavili tudi topilnice. Kopali so v Breznu 
do konca 19. stoletja, ležišča pa so raziskovali še v dvajsetem. Kopali in talili so svinec 
ter srebro, v najboljših časih pa zaposlovali do 300 ljudi. Pod Remšnikom pa so v 19. 
stol. odkrili grafit in ga eksploatirali do leta 1870.

Zelo zanimiva so bila tudi prizadevanja za pridobivanje šote in premoga. Na šotnih 
barjih pri Klopnem vrhu, Črnem jezeru, Treh žebljih so se poizkusi naših graščakov 
izjalovili, kopanje premoga pa je imelo v Rušah sledečo kratko zgodovino. Prvi je pre-
mog v drugi polovici 18. stol. iskal mariborski kaplan Matija Friedrich. Dejansko ga je 
odkril pater Steiz, dovoljenje za odkop je dobil mestni župnik Ferdinand Wasserman, 
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kopal pa ga je varaždinski kovač Jakob Boettinger. Vsa tukajšnja ležišča kovinskih rud 
in premoga pa so bila skromna po zalogah in kvaliteti, zaradi česar so bila pred več kot 
sto leti tudi drugo za drugim opuščena.

Drugače je bilo s kamnolomi in gramoznimi jamami. Kamnolomi v Josipdolu, Cezlaku, 
Oplotnici, Doliču … so bili izdatna ležišča kvalitetnega materiala. Nekateri uspešno po-
slujejo še danes. Pomembni so bili tudi iz zaposlovalskega vidika, saj so nekateri (josi-
pdolski, Resovi in Lenarčičevi) v boljših časih skupaj zaposlovali tudi po 300 delavcev. 
Tudi v bližnji okolici Ruš so pridobivali kamen (v Lovrencu, Puščavi, na Činžatu, v Ruti 
za železnico, vzhodno nad Rušami, nekaj časa celo na Glažuti ob Lobnici). Zanimivost 
ruškega »glažuškega pruha« je, da je bil »odprt« na dveh lokacijah: tam, kjer je še da-
nes stoji bivša gostila »Pri Mucovi pečini« in kakšnih sto metrov zahodneje, kjer so 
jasno vidni posegi v skalno steno. Material, ki se je pridobival do začetka 60-ih let, je 
bil uporabljen za gradnjo ceste na Šumik in drugih lokalnih cest. Po dveh zelo kratkih 
ozkotirnih železnicah so lomljeni kamen transportirali do drobilnice, ki je bila nekako 
na sredini. Zaposleni iz južnih krajev so prebivali v bližnji baraki. Zelo iskan in dono-
sen, zlasti v času gradbenega »booma« in gradnje slovenskega avtocestnega križa, je 
bil še gramoz. Gramoznih jam ob Dravi je zelo veliko, tistih, ki so še aktivne, in tistih, 
ki so se že zaprle. Večina opuščenih jam ni saniranih, postale so celo »odpadne jame« 
in velik dolg, ki bo morebiti poravnan v prihodnosti. V vsakem primeru pa je rudarje-
nje na »ruškem« pomenilo pomembno surovinsko osnovo industrialističnega razvoja 
in največkrat nepopravljive (merjeno vsaj v desetletjih) okoljske škode ter obremenitve. 
Opekarne, ena pri falski graščini in druga v Selnici, najbrž niso bili veliki proizvodni 
obrati. Vsaj iz literature tega ne bi mogli sklepati. O tem pa najbrž nekaj pove še dejstvo, 
da za njimi niso ostale kakšne velike »rane« v naravnem okolju.

»Pruh« v Novem Benediktovem dolu (Glažuta), kjer so lomili 
kamen za cesto na Šumik. (foto: Gregor Rezman)
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DOPOLNILNE DEJAVNOSTI IN ZAČETKI INDUSTRIJE

DVORI IN OBRTNE DELAVNICE
Aplenčevo smo imenovali matico novodobne ekonomije na »ruškem«. Če za Ruše 
za zadnje stoletje predvsem zaradi pomena TDR velja ocena o skoraj povsem indu-
strijskem kraju, je to oceno potrebno »omiliti« vsaj z dvema nespornima spoznanje-
ma. Prvič: Ruše in okolica so takrat, pred sto leti, že imele za tiste čase dobro razvito 
industrijo. In drugič: industrijski razvoj je bil neposredno nadaljevanje predhodnega, 
obrtnega, prometnega razvoja, kar je bilo dopolnilo v srednjem veku prevladujočemu 
kmetijstvu. Pravzaprav se je gospodarski (industrijski) razcvet pričel izven centra Ruš, 
ob Lobnici (Smolnik) na zahodu in ob Bistrici na vzhodu. V samih Rušah, majhnem 
naselju južno od linije cerkve, se je skozi vso zgodovino kraja razvijalo le nekaj kme-
tijstva, ključno vlogo v kraju pa so imele kvartarne dejavnosti (cerkev, kultura, šola, 
lokalna uprava - oblast …) in relativno dobro razvita obrt. A zametki obrtne dejavnosti 
ležijo na Aplenčevem, pravzaprav na Volfhartovem dvoru, ki je bil na samem začetku 
»v rokah« županov, kasneje tudi večkrat zastavljen, in ki je v 17. stol. in 18. stol. preha-
jal »iz rok v roke«. Ob vsej svoji »zagonetnosti« pa je na Aplenčevem zibelka ruške, iz 
obrti rastoče industrije. Seveda se ni vsa obrt razvila v smer industrijske proizvodnje, 
je pa večina industrije temeljila na akumulaciji in organski rasti obrti. Že sama obrtna 
dejavnost je bila pretežno v lasti tujcev, kasnejši investitorji pa so bili skoraj izključ-
no priseljeni podjetneži, ki so zaznali naravne vire kot potencial. S seboj so pripeljali 
veliko delovne sile iz tujine, ki je z novo tehnologijo znala upravljati in ki je zasedla 
ključne družbene pozicije ter pridobila družbene vloge v zgornjih, socialno manj ogro-
ženih slojih. Lastništvo gozdov in predvsem kmetijstvo sta, zlasti na pohorskih hribih, 
ob mogočnih tujih veleposestnikih dolgo ostala v rokah domačinov, kasnejših nosilcih 
in glasnikih narodobudnosti.

Srednjeveški dvori so odigrali pomembno vlogo v gospodarski genezi. V Rušah (na 
Smolniku) smo v času, ko jih je bilo v Vuzenici vsaj osem, poznali le dva dvora. Bila sta 
osrčje kmetijske in obrtne dejavnosti. Mnogo domačinov, ki se s kmetijstvom ni moglo 
preživeti, je dodatni zaslužek iskalo z udinjanjem pri večjih kmetih, na graščinskem 
posestvu, pri sečnji, spravilu lesa in pripravi kurjave, s prevozom po kopnem ali s spla-
vi, delom ob drčah, z oglarjenjem, pridobivanjem smole … skratka s sezonskim delom. 
Nekateri med njimi so razvili samostojno obrt, ki pa se je pojavljala že tudi na samem 
začetku kolonizacije, saj o obrtnikih poroča urbar iz 1290. leta. Skozi stoletja so se pri 
tem kmetje in drugi, ki so razvijali obrt, oprli predvsem na naravna bogastva (gozdovi, 
rudnine) in pogonsko silo ter transportne možnosti okoliških voda, Drave in potokov. 
Zgodovinske primerjave pokažejo, da »ruško« pri tem ni imelo primata. Drugi kraji, ka-
kršni so bili Dravograd, Vuzenica ali Lovrenc, so v srednjem veku prej zagotovili svojo 
vlogo v razvoju prometa, trgovine, razvoja mlinov, žag, plavžev, fužin, livarn in kova-
čij. Ko govorimo o drugih dejavnosti, pa ne smemo pozabiti na spremljajočo »kmečko 
trgovino«, mitnice, službe v cerkvah in različnih upravah, cerkvenih ali svetnih, trških. 
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Socialna struktura prebivalstva je bila v srednjem veku specifična. Pomemben delež 
po številu so imeli »osebenjki« (freileute), kmečka služinčad, viničarji, gostači, obr-
tniki (mnogi so bili kmetje, ki so se priučili različnih rokodelskih spretnosti, potrebnih 
na lastnem posestvu in so delali predvsem zase), ki niso imeli svojih obrtnih delavnic, 
v katere bi prihajale stranke po usluge, pač pa so sami hodili »v štero«. Svoje usluge 
so torej ponujali in izvajali kar pri večjih kmetih in zlasti na dvorih. Bili so tako rekoč 
»terenski delavci«in niso imeli takšne veljave kot kasneje, ko so postali »novi gospod-
je, kapitalisti«. Mlinarji, žagarji, kovači, trgovci … so imeli kasneje povsem drugačen, 
uglednejši družbeni status.

Potrebe po obrtni dejavnosti so bile največje tam, kjer so se razvijale in koncentrirale 
pomembne dejavnosti za zadovoljevanje vsakdanjih potreb: pri glažutah, romarskih cer-
kvah, v lokalnih središčih, trških naseljih, v bližini lentov … V Rušah, kjer je vsaj po 
letu 1378 resnično zacvetel reden romarski »turizem«, so se obrtniki pojavili v starem 
jedru naselja, v bližini cerkve, ob potoku Rušica, ki pa sicer ni bil kak poseben agens 
razvoja, kakršni so bili na primer Bistrica in Lobnica ali Radoljna, Slepnica (Lovrenc) 
in Velka (Lehen, Podvelka). Ko je pričela leta 1645 z delom Ruška latinska šola in se je 
1680. leta pričelo izvajati znamenite ruške gledališke igre, so se potrebe po obrtni de-
javnosti le še povečevale. Pravi razmah pa je obrtna dejavnost doživela z razvojem trgo-
vine in glažutarstva v 19. stoletju. Znameniti glažuti v Novem Benediktovem dolu (ob 
spodnjem toku Lobnice) in Gornja glažuta (pod Arehom) sta se namreč razvili v pravi 
glažuški naselji, ki sta imeli tudi lastni šoli, cerkvi in večje število (zidanih) hiš: prva 16 
in druga celo okoli 40. Nekatere hiše ali vsaj ruševine stoje še danes. Glažuta v Novem 
Benediktovem dolu (Vivatova/Vivodova), ki je zagotavljala 250 zaposlitev, je tako ime-
la v svojem okolju razen uprave še stope, brusilnico, mizarstvo, kovačnico, skladišča, 
trgovino, mesarijo, vinsko klet, lončarno … Obrtna dejavnost je bila torej pomemben 
dejavnik (predhodnik ali dopolnjevalec) industrijskega razvoja. Je tudi bistveno manj 
kot industrija s svojimi (negativnimi) posledicami vplivala na okolje. Steklarska indu-
strija je za sabo namreč puščala »gozdne puščave«, podobno kot »industrija kurjave«, 
oglarjenje in rudarjenje, pridobivanje kamna in gramoza.

Naštejmo še enkrat nekaj poklicev, povezanih s pojmom obrt, in čas ter krajevno loci-
ranost. Že zelo zgodaj, v urbarialnih zapisih 1290 in 1372 se pojavljajo brodarji, ribiči, 
krčmarji, mesarji, peki, trgovci, čevljarji, krojači, klobučarji, mlinarji, sirarji, žagarji, 
mizarji, skrinjarji, pinterji (sodarji), kolarji, zidarji, strugarji, kovači, glažarji, apnarji, 
žebljarji, usnjarji, urarji … Konec 19. stoletja je bilo v Rušah največ gostilničarjev in 
trgovcev, mlinarjev, mesarjev in krojačev, na Smolniku pa sicer manj, a še vedno veliko 
gostilničarjev, trgovcev, in (največ) žagarjev. V Bistrici je bilo precej trgovcev, mlinarjev 
in žagarjev, na Lobnici pa razen žagarjev še mlinarjev. Le na Fali, v Logu in v Bezeni 
literatura ne navaja večjega števila obrtnikov. A po prvi svetovni vojni število ljudi, ki 
so se preživljali z obrtno (tudi kmetijsko) dejavnostjo, dramatično upada. Po drugi vojni 
je bilo obrtnikov in pri njih zaposlenih zaradi ideoloških razlogov, nacionalizacijske in 
druge za zasebništvo omejevalne zakonodaje manj, kot bi bilo potrebno, in manj, kot bi 
terjal organski razvoj gospodarstva. A kasneje so se trendi izboljšali. Članstvo v Obrtni 
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zbornici Ruše (vključno s selniškimi in lovrenškimi) se je vzpenjalo proti 500 in je po-
menilo zelo pomemben gospodarski in socialni potencial. V zadnjih letih se ponovno 
zmanjšuje. Konec leta 2012 šteje le še pičlih 377 članov, katerih večina je gradbene, lesne, 
kovinske, transportne, elektro in frizerske stroke. Tokrat ne zaradi ideološko političnih 
razlogov, pač pa zaradi svetovne gospodarske krize, na katero v Sloveniji do danes ni-
smo našli ustreznih odgovorov.

TRGOVINA
Vsaj elementarna trgovina se je v Dravski dolini razvila zgodaj, najbrž že v predantič-
nem času. V našem štetju pa so tod že od začetka tekle prometne povezave, ceste, bili so 
vzpostavljeni pogoji za vodni promet, brodarske povezave in prvi mostovi, mitnice …, 
kar vse je v tesni povezavi s trgovino. Mali trgovci z dobrinami za vsakdanjo rabo, bra-
njevci, kramarji, krošnjarji so si poiskali priložnosti za poslovanje kar po domovih in 
na sejmih, večja trgovina pa je tekla po drugih ustaljenih poteh. Zlasti to velja za veliko 
trgovino z lesom in lesnimi izdelki, za vinsko trgovino, trgovino s sadjem in za trgovino 
s kovaškimi ter glažutarskimi izdelki. Skozi stoletja si je trgovina utirala svoje poti, ki 
so bile sprva kopenske povezave, kasneje so bile razvite močne vodne transportne poti, 
po katerih se je razen lesa tovorilo tudi mnogo drugih izdelkov iz obrti, razvijajoče se 
manufakture in industrije, prav posebej pa so se trgovske poti intenzivirale s pojavom 
železnice (1863) in v 20. stoletju s pojavom kamionskega prevoza. Trgovina je bila do-
nosna, zato so se v njej poizkusili mnogi. Tudi tisti, ki jim trgovina ni pomenila osnovne 
dejavnosti, torej številni kmetje v »kmečki trgovini«, »gospodarji« v splavarski branži, 
upravniki gospoščin, še furmani so pogosto poizkusili kaj zaslužiti z »dodatno« iznaj-
dljivostjo trgovca. A pravi, specializirani trgovci so si seveda odrezali daleč največji del 
pogače. Kakor so nekoč v srednjem veku župani, ki naj bi predvsem skrbeli za skupno-
stne zadeve in vaško premoženje, postopoma dobili večjo veljavo in moč kot obrtniki, 
tako so se v novejšem času povzpeli trgovci, ki so marsikdaj tudi posojali denar. Ta 
pojav, ki bi mu danes rekli prevlada finančnega in trgovskega kapitala nad realno 
ekonomijo, se je pred približno pol stoletja ponovil pod različnimi imeni. V glavnem 
mu pravimo neoliberalizem, ki je bil na začetku reganomike in tečerizma njun glavni 
prepoznavni znak. Pri nas že nekaj časa s terminom neoliberalizem označujemo tako 
politiko desne kot leve elite. Le variacije se nekoliko spreminjajo. Trgovina je danes, v 
povezavi s posebnimi disciplinami, ki včasih niti niso čisto ekonomskega značaja, pač 
pa bolj socialno psihološkega, izredno pomemben, univerzalni dejavnik družbenega 
življenja. Zelo pogosto brez prave povezave s človekovimi realnimi potrebami in upo-
rabno vrednostjo materialnih dobrin ter storitev, ki se ponujajo. A to je stvar izredno 
kompleksne problematike, ki ni predmet razmišljanja te knjige. Upravičenost pravkar 
navedenih ocen pa kaže iskati v dejstvu, da so se na primer samo v zadnjem desetletju 
na »ruškem« uveljavile ob nekdanjem Merxu, danes Mercatorju, še številne druge tr-
govinske mreže, kakršne so Klasek, Tuš in Spar. In da so mnoge manjše »trgovinice«, 
večinoma družinska podjetja v neposredni bližini domovanj, a s skromnejšo ponudbo, 
morale zapreti vrata. Niso zmogle velikih sredstev za promocijo, za »akcije« in »posebne 
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popuste za upokojence« , za prave »medijske bitke«. Tako je bilo tudi v preteklosti, ko 
so na »ruškem« diktirali tempo v trgovini na primer bavarski trgovec Semelrock (ko-
nec 18. stol.), lesni trgovci Luka Ilgo s Smolnika, falski upravniki in baroni, ali Viktor 
Glaser ter lastnik mešane trgovine ter poštar Peter Jakopp na primer.
V zadnjem desetletju so se Ruše razvile v »oskrbni« center. Trgovina Spar, hotel Veter ter enoti 
Zavarovalnice Generali in Probanke v Ruških vratih. (foto: Gregor Rezman)

Razvoj trgovine je šel z roko v roki z razvojem transporta in naravno geografskimi okoli-
ščinami. Te so bile ključne (ob sposobnosti lokalnih gospoščin, veljakov, da so uveljavili 
svoje interese in strateške usmeritve v povezavi s političnimi odločevalci na višjih ravneh) 
tudi za zgodovinsko pomembne odločitve, ki so vodile k nastanku mitninskih postaj, 
pomembnejših naselij, podelitev sejemskih pravic in nastanku trgov, mest s posebnimi 
institucijami, statusi, pravicami, privilegij, k nastanku razvojnih jeder. Večkrat so imele 
pri tem kar odločilno vlogo posamične izjemne osebnosti, ki jim v pisanju zgodovine 
kaže nameniti ustrezen prostor. V Rušah le malo ljudi pozna »zasluge« Jurija Kozine, 
bratov Jamnikov, Wurzerja, Vivata in drugih pomembnih krajanov.

Rušani pri vzpostavljanju tržnega (mestnega) naselja nismo bili med pionirji v Dravski 
dolini. Mnogo prej so postala trgi druga naselja, na primer Dravograd, Vuzenica, Lovrenc 
(13. stol.), Muta in Radlje (15. stol.). Ruše pravzaprav nikoli niso bile trg, pridobile pa so 
si nekaj sejemskih, trgovinskih pravic. A tudi šele z naklonjenostjo cesarja Friderika III. 
v letu 1453. O tem, kako so Ruše šele leta 2005 postale mesto in kako bi danes nekateri 
radi spet postali »vaščani«, bo govora v nadaljevanju.
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GOSTILNE
Ob teh trgovskih poteh in na prometnih vozliščih, v pomembnejših naseljih so vzniknile 
številne gostilne. Nekatere so bile povsem »specializirane«. Furmanske, gozdarske in 
splavarske na primer. Ali pa tiste, ki so najbolj željno pričakovale romarje in obiskovalce 
sejmov ter proščenj. Kronike posamičnih krajev naše doline popisujejo njihovo bogato 
zgodovino. Tukaj jih naštevamo le nekaj, da bi opozorili na kak mejnik in zanimivost 
za povrh. Iz literature se da izbrskati leto omembe morda prve gostilne, ki je delovala 
v Selnici: 1193. Častitljiva letnica, če pomislimo, da je J. Mlinarič zapisal, da datira 
omemba prve mariborske krčme v leto 1325, piše pa tudi, da so imeli kasneje krčmo 
celo v mariborskem župnišču (1519). Urbarialni zapisi omenjajo gostilne v naši okolici v 
Bezeni, na Činžatu (1290) in kasneje ob Lobnici (1372). Ob cesti proti Fali je v Rušah 
zahodno od mesta, kjer so bile »gavge«, stala Kollmanova (Kapaunova) gostilna, si-
cer pa so bile v zrelem srednjem in v novem veku, v času razcvetanja vodnega prometa 
(splavarstva) gostilne gosto posejane ob dravskih bregovih. Nekateri omenjajo, da so 
bile na levem bregu v skoraj »vsaki večji hiši«. Pri nas, na ruški strani so bile v bližini 
lentov (pristanišč) znane gostilne pod falsko graščino, Vraberjeva blizu današnje HE, 
pa »Paulnova«, tako imenovana po Paulu Eysnerju in Glaserjeva, zahodno od izliva 
Lobnice v Dravo. Znane gozdarske gostilne, krčme so bile na primer tista na Lobnici, 
»pri Martnici« in še v zgodnejšem 19. stol. gostilna v Hlebovem domu na Smolniku. 
V devetnajstem stoletju je v Bistrici začel delovati Simonijev »kamp« za knajpanje in 
zdravo življenje (1885-1900), pred drugo vojno je bil na Smolniku odprt še hotel Penzion 
Lobnica. Pred iztekom stoletja pa je pri Arehu še Šport hotel, prvi hotel na Ruškem 
Pohorju odprl vrata gostom. Že v 21. stoletju je dijaški dom v Rušah ponudil nekaj deset 
postelj kategorije youth hostel, pred nekaj leti pa sta bila odprta še hostel Vetrnica in 

Na skrajnem zahodnem robu občine je urejena kmetija Ferlinc, nekoč 
Vraberjeva gostilna v bližini lenta in broda. (foto: Gregor Rezman)
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prvi hotel v dolini, hotel Veter v Ruških vratih, ob vstopu v mesto, z več kot 130 leži-
šči. Potrebno je omeniti še številne druge penzione, okrevališča in planinske postojan-
ke, kakršne so bile na Pečkah, Glažuti pod Arehom, na Šumiku, številne gostilne v 
dolini, ki so se ločile tudi po tem, ali so bile delavsko in domoljubno usmerjene ali ne. 
Posebej zanimiva je bila gostilna Oničevih. Vrata je odprla v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. V njeni neposredni bližini je bilo do izgradnje HE Mariborski otok kopališče 
s ca. 40 lesenimi kabinami in iz lesa narejeno skavtsko naselje onkraj Bistrice, ki se 
tukaj, v Oničevem zalivu, izteče v Dravo. Tukaj je deloval še bistriški brod in v bližini, 
kot rečeno, ob potoku Bistrica Simonijevo »knajparsko zdravilišče«. Morda je vse to ra-
zlog, da je eden od popisovalcev naše zgodovine zapisal, da so bile Ruše nekoč »znano 
letovišče«. Žal Ruše nikoli niso bile kak pomembnejši turistični center, ki bi privabljal 
večje število turistov, če seveda odmislimo zelo številčne romarje v srednjem veku in 
smučarje pozimi pri Arehu. Čeprav imajo precej pogojev za to. Ko so se pred leti name-
nile k realizaciji ambicioznega projekta turističnega središča, je nova oblast (državna in 
lokalna) to že začeto pot nepremišljeno prekinila. V precej primerljivih Zrečah onkraj 
pohorskega grebena so se zagotovo odločili prav, ko so akumulativno industrijo kom-
plementirali s turizmom.

Banovinsko dovoljenje za obratovanje 
gostilne Angele Onič iz arhiva Avgusta 

Žvikarta in Oničev zaliv danes, ko je pod 
naravovarstvenim režimom!? Nekoč je bilo 

tu letno kopališče. (foto: Gregor Rezman)
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MLINI - STOPE
Trša, zahtevnejša je bila pot tistih, ki so svoje življenje zapisali delu ob stopah in mlinih. 
Pogonska energija vodnega bogastva na »ruškem« je vabila k temu in treba je ugotoviti, da 
so mnogi posamezniki v skoraj tisočletni zgodovini mlinarstva pri nas pomembno prispevali 
h gospodarskemu razvoju. V bližnjem Lovrencu na primer celo bolj kot na našem ožjem ru-
škem prostoru. Seveda so se mlini pojavljali že zelo zgodaj. Takšni na vodni pogon kakšnih 
tisoč let pne. Pri nas, na Koroškem v 10. stol., prvi mlini na Kozjaku dobrih sto let kasneje, 
kmalu za tem pa tudi ob pohorskih potokih. Potrebe po mletju poljedelskih pridelkov tudi v 
drugih krajih ob Dravi in na okoliških hribih so povzročile hitro širjenje mlinarske dejavno-
sti, ki je postala ena najpomembnejših. Ročni pogon je ob naših energetsko bogatih potokih 
nadomestila vodna pogonska tehnologija za mline in stope. Služila pa ni le mletju kmetij-
skega pridelka, pač pa še v rudokopnih, kamnolomnih, glažutarskih podvigih. Stope so bile 
velikega pomena, saj niso zgolj povečevale učinkovitosti, produktivnosti, pač pa so razbre-
menjevale zaposlene najbolj težaških in zdravju škodljivih opravil. S stopami so namreč s 
tolčenjem na vodni pogon, ne »na roke«, obdelovali kmetijske pridelke, da so ločili trdi ovoj 
od vsebine zrnja in drobili nakopano rudo, kamenje, kremen, apnenec. Kako pomembni so 
bili mlini in kako hitro so se širili kaže podatek, da so falski graščaki v 15. stol. prepovedali 
graditi kmečke mline na potokih v njihovi posesti na Ruti in Činžatu. Da bi pred konkuren-
co zaščitili svoj lastni mlin. A to ni moglo zaustaviti razvoja mlinarstva, zlasti po razpusti-
tvi samostanov ne, ko se je število mlinov na Lovrenškem povzpelo na skoraj devetdeset.

V Rušah poročajo o mlinih v 12. stoletju, v nekaterih drugih krajih (Dravograd, Radlje, 
Selnica sto let kasneje, na Lobnici še stoletje za tem). Z zamikom stoletja in več pa tudi v 
Bistrici, Limbušu pričnejo delovati stope. Nekateri mlini in stope so v dolini delovali še v 
20. stoletju. Takrat ne več na vodni, pač pa na parni in električni pogon. Falski urbar beleži 
l. 1290 štiri mline v Rušah, l. 1372 pa še dva na Ruškem bregu. Ob Lobnici je bil kasneje v 
pogonu Aplenčev mlin, l. 1824 ga je kupil Sebastijan Fersch, ga že čez nekaj let prodal dr. 
Josipu Hartnaglu, ta pa ga je preuredil v tovarno pisarniškega papirja. Dejavnost te tovar-
ne se je kasneje še nekajkrat spremenila. Verjetno največji mlin na Lobnici, mlin Franca 
Pinteriča, ki je bil kasneje predelan v stanovanja za delavce kovačije, je tudi deloval v 19. 
stoletju. V tistem času je nedaleč stran, v Bistrici voda poganjala mline, ki so menjali več 
lastnikov in je na koncu vse skupaj pristalo v rokah mariborskega velekapitalista Karla 
Scherbauma. Le-ta je zaposloval tudi do 40 delavcev v mlinu, prenehal pa je z delovanjem 
šele leta 1927. V bližini je bila poprej bistriška Stampflova tovarna smodnika, po drugi vojni 
pa znamenita tovarna TOBI. Naštejmo še nekaj stop za rudo, kamen. Prva je razbijala rudo 
tista ob Nogarinovem rudniku v 18. stoletju. Nekoliko nižje ob Lobnici, pri viaduktu je de-
lovala druga, ki je s kremenom oskrbovala Gornjo glažuto, kjer so sicer tudi imeli mlin za 
kamen. V Novem Benediktovem dolu, ob največji, Vivatovi glažuti, pa je delovala še ena. 
Vse tri stope na nekaj sto metrov vsaksebi. Dve, lovrenški, sta drobili rudo že v letu 1381. 
Kot zanimivost in v opomin na tehnološko zaostalost je potrebno navesti vsaj še »novodobne 
stope in mline«, ki so delovale v TDR in drobile karbid, kromove in druge zlitine, karborund, 
korund. Na stotisoče ton letno so zmleli in hkrati onesnaževali okolje ter marsikakšnemu 
delavcu »oddrobili« zdravje.
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KOVAČIJE IN ZAČETKI INDUSTRIJE
Podobno bogata je zgodovina ruškega fužinarstva in kovaštva, ki mu je pesnik Janko 
Glazer tako kot glažutam in naravnim lepotam domačega okolja namenjal svoje filozof-
ske, poetične, lirične premisleke. Plavžarstvo, fužinarstvo se je na Pohorju in Kozjaku 
pojavilo sicer že prej. Konec 16. stoletja v Mislinji, od koder so Zoisovi to dejavnost 
prenesli v Mežiško dolino, zgodaj tudi v Bistriški grabi (Muta). Na Lovrenškem so se 
tudi kmalu pojavili resni poizkusi. V Kurji vasi, v Hammersdorfu so predelovali rudo iz 
Rdečega breg v jeklo na začetku sedemnajstega stoletja, v Rušah pa v času D. Nogarine 
na Aplenčevem, nedaleč stran od rudnika, in pri falski graščini pod Jodlom.

Plavži, fužine, livarne so se gradili še drugod v naši bližini. Manjši in večji, precej dese-
tletij, celo stoletja nazaj. V neposredni preteklosti deluje nekaj pomembnejših, kakršna je 
največji, muška primer, pa vuzeniška livarna, topilnica barvnih kovin (svinec) v Breznu 
ali Sternbergova livarna za baker v Slovenski Bistrici. Le nekaj »naših« naštejmo. Tiste, ki 
si jih imeli šentpavelski (okoli 1760), Kanschitsch, Schrottenbach, baron von Hackelberg, 
von Rast, von Kettenburg, viltuški graščak Weninger (začetek 19. stol.) v Lovrencu pri 
Buettnerju in v sotočju Radoljne in Slepnice. Najdemo jih še v Vitanjah, Zrečah, Hočah, 
Mariboru. Nekatere znane ruške družine in kovačije so tudi premogle svoje lastne, manj-
še fužine (Glaser, Schwab, Zois, Woschnagg). Povsem verjetno je, da so fužinarski obrati 
delovali tudi ob kakšni drugi, še bolj zgodnji kovačiji, četudi jih literatura ne navaja.

LOBNITZHOF - Kovaških obratov ob Lobnici je bilo še bistveno več in so bili nekateri 
osnovani prej kot plavžarski, fužinarski ali livarski. Pogosto so delovali v »organski« po-
vezavi (»verigi«) s predstopnjami proizvodnje kovanih izdelkov. Kot prve omenjajo viri 
kovaške obrate iz 14. stoletja. Kovač Janžič naj bi bil pionir, ki ga navajajo zapisi iz leta 

Nekdanja stanovanjska hiša, ki jo je lastnik kovačije (Herman) zgradil za zaposlene in 
mogočni Pintaričev mlin čakata na obnovo in ureditev okolja. (foto: Gregor Rezman)
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1372. Kasneje delujejo tod kovači, ki so se v skladu s takratno navado prepoznavali le po 
imenih (ne priimkih) in vzdevkih: »Tomaž ob pogonu«, Lenart, Boltežar ob Lobnici (16. 
in 17. stol.), v 18. stoletju je imel Urban Železnik veliko kladivo Ob Lobnici, tam pa je 
koval tudi »Gašper pod kamnom« na Sp. Smolniku in Karl Hlebitsch-Hammerschmied. 
Kovačije se hitreje in številčneje razvijajo na treh lokacijah. »Na kovačevem«, zahodno od 
izliva Lobnice v Dravo (kasneje tekstilna tovarna) je bil menda prvi Matija Rakovič (vulgo 
Schmied) v prvi polovici 18. stoletja, poznani pa so še Andrej Krebs, Pavel Eysner, Franc 
Solhard, Mihael Pongratz, Jurij Prandlhofer … Na koncu je kovačijo prevzel ob izteku 
stoletja priseljeni Mihael Glaser. Ko leta 1836 umre, kovačijo najprej prevzameta sin Jože 
in nato Janez, ki jo uspešno razvijata (leta 1872 kupijo Glaserji še Plasonigovo kovačijo - 
lokacija Jeklo), po letu 1890 pa jo je Jožefov sin Anton skoraj spravil »na boben«. Takrat 
je vajeti vzela v roke žena Ivana, ki jo je leta 1898 prodala še enemu prišleku, Winzenzu 
Woschnaggu s Koroške. S tem se »vladavina« Glaserjevih Na kovačevem konča.
Lobnica je tu nekoč poganjala Maroltov mlin in nedaleč stran še žago. (foto: Gregor Rezman)
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Druga kovaška lokacija se je imenovala »Pri Schwabu«. To je bila sosednja domačija tisti Na 
kovačevem. Delovala je že v drugi polovici 18. stol. Z njo povezana imena in priimki (navada 
pisanja priimkov je bila že vpeljana) so Anton in Mihael Pegam, Lovrenc Gasparin, Martin 
Rasch, Franc Strgar, Jakob Novak, Anton Žamp. Pretežno so izdelovali žeblje. Nazadnje je 
bila to domačija Matije Ankerja. Nekoč močna kmetija z gozdovi, žago, fužino, kovačijo 
je obubožala in kupil jo je Mihael Glaser, ki je fužino leta 1836 opustil, žago pa ohranil.

Karlova kovačija je tretja kovaška lokacija na mestu jugovzhodno od prejšnjih dveh, le 
kak kilometer stran, prav tako ob Lobnici (danes Jeklo). V prvih desetletjih 18. stol. sta 
tu kovala Anton in Karel Hleb. Kasneje se je, na začetku devetnajstega, kovačije prijelo 
ime Karlschmied. Leta 1820 jo je kupil Janez Hlebitsch, pol stoletja kasneje pa (takrat že 
Plasonigovo), Janez Glaser. Slednji je kovačijo leta 1888 prodal Mariborčanu Hermanu. 
Pravzaprav mu jo je (Karlovo kovačijo), zetu, kupil mariborski velekapitalist, pivovar Goetz. 
Leta 1898 je Glaserjevo fužino v Benediktovem dolu (danes Glažuta) kupil Woschnagg in 
s temi nakupi in prodajami so ob Lobnici svojo kovaško ero sklenili Glaserjevi.

Druga, lesarska veja Glaserjevih, je svojo dejavnost, tudi zelo ugledno in uspešno, 
obdržala do druge svetovne vojne. Mihaelov sin iz prvega zakona, Karel, je bil izde-
lovalec ladij - ranc, splavov ob izlivu Lobnice, torej v neposredni soseščini polbratove 
kovačije. V bližini so Glaserji živeli v mogočni hiši in vodili znano splavarsko gostilno. 
Pomembno je poudariti, da je bil Karel soustanovitelj znamenitega Bralnega društva v 
Rušah. Tudi njegov sin Pavel se je uveljavil kot spoštovan veleposestnik, lesni trgovec 
in žagar. Viktor Glaser, Pavlov sin, je nadaljeval poslovno tradicijo rodbine. Bil je celo 
solastnik s Pogačnikom in Rosenbergom v Tovarni vžigalic ter kasneje edini lastnik, 
izdeloval je leseno embalažo, zgradil 1930. parno žago (že 1915 žago pod Arehom-
Vranjekovo) in jo konec tridesetih let prodal Leopoldu Kaudeku. Sam pa je kot narodno 
zavedni Slovenec končal življenje kot žrtev nemškega nacizma.

Dobo kovaške obrti (dotlej so na kovačijah zaposlovali do okoli ducata delavcev) je konec 
devetnajstega stoletja nadaljeval industrijski razvoj. Herman, ki je sicer bil naklonjen 
zaposlenim in je zgradil zanje stanovanja ter celo »luksuzni« leseni bazen, je zaradi ne-
koliko avanturističnega življenja ter slabega poslovanja po desetletju kovačijo prodal. 
Kupiti jo je želel Woschnagg, a domačini niso bili navdušeni, saj je bil preveč pronemško 
usmerjen. Organizirali so se in dosegli, da jo je na dražbi leta 1901 dobil Alojz Pogačnik 
iz Cerknice. Po smrti jo je zapustil sinovoma Hinku in Edvardu. Kovačija se je razvijala 
in širila. Po prvi vojni je zaposlovala do 40 delavcev, se modernizirala in Ruše so že pred 
vojno dobile prvo malo hidro elektrarno. Woschnagg pa je svoj lobniški gospodarski im-
perij vseeno širil. Kupil je (1898) Glaserjevo fužino na Glažuti (Kolumbushuette) ter tam 
v nekdanji Vivatovi glažuti posloval s kar tremi podjetji: kovačijo Kolumbus z odličnimi 
kovaškimi izdelki, tovarno ogljikove kisline Securitas in tovarno mila, maščob in sode 
Elektra. Vodilni dedič Maks Woschnagg pa tudi ni vztrajal dolgo. Preko nekdanjega 
knjigovodje Otmarja Bablerja je premoženje v letu 1934 pristalo v Pogačnikovih rokah.

BISTRIŠKO GOSPODARSTVO - Podobno zapleteno je bilo razvijanje kovaške in dru-
ge obrti v industrijsko proizvodnjo ob potoku Bistrica. Tam so se v 18. stoletju pojavili 
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manjši kovaški obrati. Sekirarno ob Martschitschevem mlinu na lokaciji, kjer se je v 
20. stoletju razvila velika industrija, sta 1848. prodala zakonca Martschitsch Frideriku 
Kirchnerju, a se je lastništvo kmalu menjalo (falski grofje, Scherbaum). Velik, za tiste 
čase moderen mlin na parni pogon, imenovan »Kovačev mlin«, od Zinauerjev 1863. 
kupita zakonca Tusch iz Zagreba, od njiju pa mariborski pek Karel Hauser ter vse skupaj 
preproda Francu in Mariji Knapp …

V »Bistriškem gospodarstvu« je igral pomembno vlogo Scherbaumov poslovni imperij. 
Mlinarstvo je pripeljal do stopnje industrijske proizvodnje - tudi s pomočjo tehnoloških 
izboljšav, saj je tukaj zgradil ob Dravi svojo lastno elektrarno. Ko je svojo dejavnost od-
selil iz Bistrice, pa se je na tej lokaciji pojavila nova industrijska proizvodnja. Tovarna 
kovanih, ključavničarskih izdelkov in štedilnikov. Podjetje s sedežem v Zagrebu sta 
Milan Andrakovič in Josip Frisch ustanovila že leta 1923, v Bistrici pa sta pričela poslo-
vati 1934. leta pod firmo Željezoprometna d.d. Kmalu je zaposlovala do 90 delavcev. 
Na tej lokaciji je sledila bogata zgodovina tovarne Tobi.

Vzporedno z mlinarsko in kovaško dejavnostjo so se v Bistrici pojavljali še številni drugi 
podjetniški poizkusi. Nekateri med njimi so bili izredno uspešni. Mednje gotovo sodi 
Tovarna kavnih nadomestkov, ki je delovala od leta 1852 pa vse do leta 1906. Roman 
Pachner je bil njen ustanovitelj, svojo polstoletno tradicijo pa je gradila na principu dru-
žinskega podjetništva. Vrhunec je dosegla v obdobju, ko je vodenje 1873. leta prevzel 

Tudi Bistrica je pričela v urbanističnem smislu razvijati svoje »četrti«. 
Na fotografiji Bistriška vrata in Novo naselje. (foto: Jani Dolinšek)
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sin Kajetan Pachner. Manjša tovarna, zaposlovala je do 13 delavcev, je bila bolj kot po 
količinah znana po kvaliteti proizvodov. Zaradi odličnosti je bila nagrajena s priznanji 
na mednarodnih razstavah, kakor na primer v Trstu, na Dunaju in v Parizu in je dobila 
celo pravico do tega, da je v žigu in napisu lahko odtisnila cesarskega orla in je nosila 
oznako »c.kr. privilegirana družba«. Pachner je tovarno, ki je stala sredi naselja, leta 
1904 prodal Alojzu Teyberju, ki pa ji ni bil dorasel in je kmalu prenehala z delom.

Druga znamenita bistriška tovarna je bila smodnišnica. Tovarna smodnika, streliva za 
topove in puške je pričela z delovanjem že 1791. leta in je v roke družine Stampfl prišla 
leta 1831. Delovala je več kot stoletje, večinoma v lastništvu Stampflovih. Kar nekajkrat 
je gorela, dogajale so se tudi druge nesreče, kar niti ni bilo presenetljiv za tovarno te 
vrste. Vseeno je uspešno delovala. Leta 1890 sta jo kupila zakonca Ekart in jo leta 1901 
prodala Scherbaumu.

Spomnimo še na Tovarno krtač v Bistrici. Bila je bolj epizodnega pomena. Leta 1906 
sta jo ustanovila Janez Kreiner in Ignac Jakobitsch. Leta 1908 je pogorela, a bila obno-
vljena. Ko je bila 1917. izbrisana iz registra, jo je Viktor Glaser l. 1927. kupil za svojega 
zeta Mirka Goriška (sina nekdanjega ruškega zdravnika in župana), ravnatelja Tovarne 
vžigalic. Na zgradbi se še danes vidi izprani napis, ki razkriva, da je tu bila tovarna iz-
delkov iz lesa: pralnikov (»ribežlov«), krtač, suhe robe … Goetz torej ni bil edini, ki je 
»poskrbel« za svojega zeta na »ruškem«. Ob potoku Bistrica pa je v Logu delovala tudi 
»Pralnica in čistilnica« Petra Zupaniča. Tukaj so prali prte, rjuhe iz bolnišnice, vojašnic, 
večjih gostiln … Tako, da so umazano perilo dali v naluknjičane lesene sklede, v kate-
re so napeljali vodo iz potoka, ki je sklede, v katere so dodali milo, vrtela in s tem prala 
umazanijo. Milo sta takrat izdelovala Zlatorog v Mariboru in Woschnaggova Elektra na 
Smolniku. V tem imata Bistrica in Velenje (Gorenje) nekaj skupnega, kakor imata nekaj 
skupnega tudi, če držijo ljudska pričevanja v zvezi s proizvodnjo pralnih stroje po II. voj-
ni. Načrte za takšno tovarno bi naj v Velenje »odnesel« nekdanji ugledni in priljubljeni 
direktor Tobija Ivan Živko (dobil naj bi jih v Zahodni Nemčiji), ki so ga takratne oblasti 
zaradi »nekaj metrov s poslovnega potovanja prinešenega kamgarna« odstavile in zaprle!?

LOVRENŠKO KOVAŠTVO - Zelo razvejana je bila kovaška dejavnost še v Lovrencu 
(Radoljna), nekdaj vključenem v Občino Ruše. Zaradi primerjave le bežno naštejmo 
nekaj dejstev. S poizkusi proizvodnje jekla so pričeli v zgodnjem 17. stol. v Kurji vasi, 
nadaljevali s fužinarstvom v naslednjem stoletju šentpavelski, nekateri drugi pa so v 18. 
stol. delovali še na lokaciji Buettner. Na prostoru nekdanje Tovarne kos in srpov so že 
poprej kovali (Floigel). Izdelovali so med drugim nože, bajonete, sablje, nožnice … Leta 
1881 je kovačijo kupil Henrik Kieffer in jo moderniziral ter zgradil lastno hidroelek-
trarno. Uvedel je tudi nove proizvode in nekdanja TKS je še danes pomemben proizva-
jalec poljedelskega orodja. Leta 1932 so tovarno likvidirali. A pravi razcvet je doživela 
šele po drugi svetovni vojni, ko je zaposlovala tudi preko 300 domačinov in delavcev iz 
bližnje okolice. Podobno je bilo še drugod ob ali na Pohorju, ki je nudilo nekaj rude, več 
pa lesa, oglja in pogonske (najprej vodne) energije. Zlasti v Hočah, Slovenski Bistrici, 
Zrečah, Vitanjah in na Muti so nekdaj in tudi danes mnogi prav v kovačijah in iz njih 
nastali kovinski industriji našli zaposlitev in vir za spodobno življenje.
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GLAŽUTE - STEKLARNE
V 19. stoletju, ko so se pri nas začeli porajati zametki lesne ter kovinske industrije, pa so tod 
že delovali pravi industrijski, steklarski obrati. To niso bile industrijske tovarne, za kate-
re bi bilo značilno to, da se proizvaja predvsem strojno in izključno po posamičnih fazah, 
s popolno tehnično delitvijo dela. V steklarstvu je še danes precej ročnega dela, potrebno 
je dobro obrtno znanje, pa vendarle posamezniki ne izdelajo proizvoda »od začetka do 
konca«. Industrijski značaj so naše steklarne 19. stoletja dobile predvsem zaradi velikosti 
obratov, masovnosti proizvodnje in velikega števila zaposlenih, ki so delali v precejšnji 
meri v ločenih fazah nastajanja izdelka. Celo po današnjih kriterijih bi glede števila zapo-
slenih večina teh steklarn ne sodil med mala, pač pa med srednja in celo velika podjetja.

Pogoji za gosto »posejanost« Pohorja s steklarnami so bili dani z naravnimi okoliščina-
mi: dovolj lesa, potrebnega kot kurivo, za proizvodnjo oglja, pepelike, dovolj kremena 
in gline. Za nameček obilna vodna, pogonska energija potokov in geografsko dokaj ugo-
dna lega. Velika hiba je bila le pomanjkanje kakršne koli tradicije, saj smo bili pri nas v 
velikem zgodovinskem zaostanku, kar se tiče izdelave steklenih proizvodov. Drugod so 
se namreč s steklarstvom srečali že v predantični dobi, v času starih civilizacij. K nam 
sta bila znanje in tehnologija tako rekoč prenesena - z mojstri, vodilnimi delavci vred. 
Mnogo Italijanov, Nemcev, Avstrijcev, Benečanov, Čehov in posameznikov drugih naro-
dov se je v tistem obdobju preselilo na Pohorje. Bili so zelo različnih jezikov in kultur, ne 
pa tudi vere. Vse to je kajpak pomenilo določene probleme v organizaciji dela, socializa-
ciji, strukturi družbenih vlog. Tujci so zasedali pretežno višje družbene pozicije, doma-
čini pa tiste z dna. Bolj težaška in slabše plačana dela. Kljub vsemu so bili »glažutarji« 
v primerjavi z drugimi nekaj bolje plačani in so se menda temu ustrezno tudi obnašali. 
Le otroci niso imeli kakšnih posebnih težav. Na dvoriščih jih je zanimala le skupna igra 
in celo jezikovne razlike jim niso predstavljale posebnih problemov. Pričevanja iz tistega 
časa nam povedo, da so razvili kar svoj »nov jezik«, nekakšen »glažutarski esperanto«, 
sestavljen iz besed različnih jezikov in številnih skovank, ki so jih izumili kar sami.

Ker so bile glažute večinoma odmaknjene od naselij, središč v dolini, pač glede na potre-
bo, da so bile čim bliže surovinski bazi, so ob proizvodnih obratih pričela nastajati prava 
glažutarska naselja. Ponekod cele nove vasi. V Rušah ob Lobnici Mali Benediktov dol 
s šolo, v kateri se je za glažutarske otroke organiziral pouk v nemškem jeziku. Naselje 
pri Gornji glažuti, pod Arehom, je obsegalo kar 40, večinoma kamnitih hiš, tudi šolo in 
cerkvico. Šolo je imela tudi Langerjeva glažuta in glažuta v Vitanjah. Podobno je bilo tudi 
pri drugih glažuških obratih. Le-ti so namreč zaposlovali v steklarskih ali v podpornih 
delavnicah (kovačije, žage, zabojarne …) in v gozdovih (drvarji, furmani, gozdarji …) 
po sto in več domačinov ter tuje delovne sile.

Pohorske glažute, šestnajst oz. sedemnajst jih je popisal naš rojak, na Smolniku rojeni stro-
kovnjak in profesor Franc Minaržik, sin steklarskega mojstra, so najbolj uspevale prav na 
severnem Pohorju. Čeprav je njegova knjiga odlična študija, je sam opozoril na nekatere po-
datke iz popisane zgodovine, ki jih vseh ne moremo z gotovostjo potrditi. Tudi nekateri drugi 
podatki se pri različnih piscih ne ujemajo povsem, a navajamo tiste, za katere ocenjujemo, 
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da morebitne majhne razlike v zapisovanju letnic, imen, priimkov na primer, niso odločilne 
za razumevanje problematike. Minaržik tako navaja kartuzijansko steklarno v Žičah (16. 
stol.) in starejšo vitanjsko (18. stol.) s kančkom dvoma o času delovanja, za ruško, imeno-
vano Stara glažuta pri Šumiku, pa navaja tri letnice začetka delovanja: 1692, 1749 in 1760. 
Najverjetnejša je zadnja letnica. Če ta drži, potem je najstarejša ruška »Nižinska glažuta« 
(tudi »Dolinska«) na območju, kjer je bila kasneje Tovarna vžigalic (severno od železnice). 
1760. leta je prenehalo delovanje obrata. Kavčič piše, da je ta glažuta delovala že precej pred 
tisto v lasti Nogarine, njen lastnik pa naj bi do svoje smrti (1760) bil upokojeni bavarski ča-
stnik Simon Roth. Pustimo odprto vprašanje, ali je Nogarinova steklarna, za katero je (1744) 
dobil dvajsetletno koncesijo in jo 1749 prodal štirim tujim lastnikom, sploh kdaj delovala. 
A njena lokacija je po Kavčiču drugje, ob Kramarjevem bregu, torej južneje od železnice.

Stara glažuta pri Šumiku je delovala do leta 1793. Zgrajena je bila cesta proti dolini 
preko Globokarja, v času glažute pa je delovala tudi Hlebova glažuška gostilna. Zadnji 
lastnik glažute je bil Hieronim Guertler, ki pa je že 1780 kupil Gornjo glažuto pod 
Arehom, imenovano tudi Limbuška. Ta je bila v pogonu do 1892. leta in je menjala kar 
devet lastnikov. Zaposlovali so do 80 ljudi. O tem, kdaj je pričela z delom, pa zgodovi-
narji navajajo različne letnice. Verjetno je, da je bila ustanovljena konec sedemdesetih 
let, zgrajena je bila tudi cesta preko Čandra do Ruš in Bistrice, obratovala pa je tudi 
prečna povezava do Žigartovega vrha: namreč železnica z vozički na lesenih tirnicah.

Za ruško so imeli tudi Zemljičkovo glažuto pod Klopnim vrhom (Lamprehtov potok - tam 
kasneje žaga Karla Fišerja). Obratovala je od 1826 do 1837. Od Venčeslava Zemljičke, češkega 
lastnika, jo je kupil Jožef Kump, nato baron Rast, od njega pa Vivat ter zaposloval do 70 ljudi. 
Benjamin Vivat, najpomembnejši in največji »glažutar«, je leta 1834 ustanovil znameniti Novi 
Benediktov dol (sedaj Glažuta ob spodnji Lobnici). Delovala je do Vivatove smrti 1876. leta 
(rojen je bil 1786 v Vitanju) pod njegovim vodstvom, potem jo je vodila vdova, ki pa je glažuto 
kasneje prodala falskemu grofu Zabeu. Ta jo je leta 1892 zaprl. Do zadnjega je bil ravnatelj 
Minaržik. Bila je največja, najsodobnejša in izdelovala je najkvalitetnejše izdelke. Povprečno 
je zaposlovala okoli 250 ljudi. Vivat je bil razen naštetih še lastnik velike Langerjeve glažute 
(1827-1833)(Langerswald). V njej je našlo delo do 200 prebivalcev doline ob Velki. Še ena 
večja glažuta je obratovala v Lovrencu. Andreeva na lokaciji Buettner ob Radoljni, kjer so 
prej bile fužine. Od Martina Liebmanna (von Rasta) jo je kupi celjski odvetnik dr. Andree in 
je v času med letom 1833 in 1887 zaposlovala do 110 ljudi. Nekaj časa je bil njen lastnik celo 
Andrej Tappeiner, nekaj let lovrenški in nato še mariborski župan. Dal je zgraditi drčo (imeli 
smo jo tudi v Rušah in Oplotnici) in je nasploh veljal za pravega »razvojnika«.

S tem še niso bile naštete vse Pohorske glažute. Te so delovale še v Hudem kotu, na Recenjaku 
v Lovrencu (Bockova-Pokova), v Rakovcu pri Vitanju. Za nas zelo zanimivo dejstvo pa je še 
glažuta na Kozjaku, nad Muto (Soboth, St. Vinzenz), na avstrijski strani na prelomu 18./19. 
stoletja, kjer so zaposlovali celo po 400 delavcev. Res prava konkurenca vse naokrog. Morda 
je prav ta narekovala gradnjo cest do glažut, drč, stalno tehnološko posodabljanje, predvsem 
pa zadostne količine in kvaliteto vseh vrst steklenih izdelkov. Še posebej slednja, kvaliteta je 
bila značilna za najboljšo, Vivatovo glažuto, ki je proizvajala za izvoz, za evropsko dvorsko 
gosposko, za zahtevne kupce širom sveta od Avstralije, Azije, Afrike … do ameriških držav.
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Fotografija Vivatove Glažute (arhiv Olga Malec) in v njej narejenih izdelkov iz arhiva Jasne 
Gorišek. (foto: Olga Malec)
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VELIKA INDUSTRIJSKA PODJETJA
Tam, kjer se je iz obrti najprej razvila industrija, ob Lobnici torej, so tudi kovačije kmalu 
prerastle v velike obrate, tovarne. Že Pogačnikova železarna je proti koncu tridesetih 
let, tik pred II. svetovno vojno, štela do 60 zaposlenih. Okupator jo je nacionaliziral, 
po osvoboditvi pa je Pogačnik doživel še eno nacionalizacijo (1947) in nato je zapustil 
Slovenijo. Železarna Ruše, tako se je imenovala od leta 1948 naprej, je doživela v letih 
1949/1950 še nekaj organizacijskih sprememb (združitev s podobno tovarno v Slovenj 
Gradcu ter Lovrencu in leta 1951 ponovno razdružitev). 1960. leta se je preimenovala v 
Jeklo Ruše. Podjetje je imelo dober sloves in odlično poslovno, tržno mrežo. Širilo je 
dejavnost, najprej na standardnem programu poljedelskih in gozdarskih orodij, odkov-
kov za industrijo in v letu 1967 štelo že okoli 350 zaposlenih. V zgodnjih sedemdesetih 
letih je Jeklo investiralo v nove poslovne prostore ter stopilo najprej na pot proizvodnje 
bazenske tehnike in nato še pralne tehnike. Tudi v osemdesetih se je podjetje lotevalo 
novih programov, a tako kot mnogo drugih po osamosvojitvi Slovenije izgubilo trge in 
zdrsnilo v stečaj leta 1992. Udarec je bil za zaposlene in lokalno skupnost izredno močan. 
Stoletna tradicija se je sesula, kot da je zgrajena iz kart. Nekaj podjetnih posameznikov 
se je hitro povezalo z nekdanjimi partnerji in ustanovilo svoja manjša podjetja. Poslovne 
vezi so se razcefrale, znanje razdrobilo, mojstri kovanja in strokovnjaki s področja pro-
cesne tehnologije porazgubili ali znašli v situaciji, ko so iz klenih strokovnjakov, kova-
čev postali prejemniki socialnih transferjev. Kovaški del bivšega Jekla je kasneje bil v 
stečajnem postopku prodan lastniku, ki je zadržal kovačijo in še danes, s komaj kaj več 
kot dvajsetimi zaposlenimi, vztraja pod firmo Hmezad Jeklo.

Drugi, procesni del bivšega podjetja je bil tako rekoč »zbrisan z zemeljske oble«. A tudi 
zanj (zgradbe in zemljišča) so se v stečaju našli kupci. Podjetje Ecom d.o.o. je proizvaja-
lec izdelkov iz nerjavnega jekla. Proizvaja procesno tehniko za tekstilno, farmacevtsko in 
drugo industrijo. Podjetje je organsko rastlo in doseglo tudi zavidljivo število zaposleni, 
ki se vrti okoli številke sto. Previharilo je tudi zadnjo gospodarsko krizo.

Skoraj sočasno je na istem dvorišču nastalo novo podjetje Mega Metal. Začelo je zelo 
skromno in previdno, preudarno. Z manj zaposlenimi, kot je prstov na eni roki, je pričel 
novi lastnik iz Nemčije. A z jasno vizijo, trdno voljo, velikim znanjem in izkušnjami 
je postopoma gradil Mega Metal kot družinsko podjetje. Uspešno poslovanje, profite je 
preusmerjal v investicije in zaposlovanje, nove tehnologije in proizvode. Od začetne pro-
izvodnje, ki je temeljila na varjenju strojnih konstrukcij, se je podjetje razvilo v podjetje 
s sodobno proizvodno tehnologijo. Mega metal, ki je kmalu prerasel dane prostorske 
možnosti, je kupil poslovne prostore, ki jih je prodajalo podjetje Messer v bližini TDR, 
jih dograjeval in opremil z najsodobnejšimi stroji za mehansko obdelavo. Proizvodnja 
gre v celoti v izvoz, v glavnem h končnim proizvajalcem v avtomobilski in energetski 
industriji, k proizvajalcem vetrnih elektrarn. Od nje živi, odvisno od konjukturnih gibanj, 
tudi po več kot 200 zaposlenih in njihovih družin. Danes lahko ocenimo, da je podjetje 
na poti k doseganju standardov, potrebnih za pridobitev statusa »družbeno odgovorno 
podjetje«. Vsa tri omenjena podjetja, delujoča na pogorišču nekdanjega Jekla, so danes 
že dosegla nivo zaposlitve, kakršen je bil na vrhuncu Jeklove prosperitete.
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Kovaška in kasneje druga kovinsko predelovalna industrija se je razvijala ob Lobnici, 
na lokaciji Aplenc. Tu je v začetnih letih Marije Terezije le-ta dala zgraditi Vojaški in-
validski dom za vojne invalide z Bavarske, ki so prestopili na njeno stran v investiturni 
vojni z Bavarsko. Prvo ime tega doma, ki je bil razpuščen menda leta 1824, je bil častnik 
Grossrock. Na mestu opuščenega invalidskega doma je dr. Hartnagel v zgodnjih tridese-
tih osnoval Tovarno papirja. Lesne zaloge in drugega je bilo v okolici dovolj. Tovarna, 
ki jo je kasneje prodal zakoncema Koch, ta zakoncema Meditsch in slednja leta 1867 
baronu Kettenburgu, je zaposlovala do 40 delavcev. V letih 1877/78 je bila pod Hitlovim 
vodstvom preurejena v Tovarno vžigalic. Ravnateljeval ji je takrat Franc Vovera, delo-
vala pa je vse do leta 1931. Vmes je bil njen najemnik od leta 1883 Winzenz Woschnagg, 
po smrti ga je nasledil sin Maks. Večkrat je tudi pogorela. Pred zaključkom delovanja 
je ravnateljevanje prevzel Mirko Gorišek, lastniško pa je bila tovarna inkorporirana v 
delniško družbo Helyos. Tuj kapital (švedsko-ameriška družba Krueger) jo je leta 1932 
tudi preselil v Osijek. Takrat je tovarna zaposlovala 75 delavcev, poprej pa že do 140.

Nedaleč stran, na lokaciji Kovačevo, je Glaserjeva kovačija prenehala poslovati in leta 
1933 jo je kupi Čeh Fridolin Vlach. Ustanovil je Tekstilno tovarno. Tovarna je bila 
uspešna in se je lepo razvijala. Udarec zanjo je prišel z II. sv. vojno, ko so jo Nemci 
nacionalizirali, enako kot veliko drugih podjetij. Po vojni je poslovala kot podjetje v 
državni (družbeni) lastnini, a je morala zaradi poizkusov vzpostavitve socialističnega 
gospodarstva in pripojitve k mariborskemu podjetju zapreti vrata. Tudi to je pomenilo 
za Smolnik in Ruše velik udarec, saj je tovarna zaposlovala do 120 domačinov. A v pro-
store se je istega leta priselilo majhno obrtno podjetje iz Maribora.

Metalplast je pričel kot obrat za proizvodnjo plastičnih mas v Smolniku leta 1964. Že 
leta 1960 je pričel z delom v Mariboru kot pionir tovrstnih izdelkov. Pionirski je bil tako 

Nekdanja velika Pogačnikova kovačija se je po trnovi poti, ki jo je prehodilo podjetje Jeklo Ruše in po 
stečaju, kot nekakšen industrijski »feniks« ponovno dvignila in v »naslednicah« (Mega Metal, Ecom, 
Hmezad Jeklo) je zaposlitev zopet našlo preko 300 ljudi. (foto: Jani Dolinšek)
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v Sloveniji kot na Balkanu. Takšne investicije imenujemo danes »green field«. Metalplast 
se je hitro razvijal v sodelovanju z Gorenjem iz Velenja in leta 1970 štel 141 zaposlenih. 
Proizvodni prostori so kmalu postali pretesni, zato so investirali v nove proizvodne hale 
v velikosti ca 2000 m2 (1975). Kmalu nato zaide podjetje v poslovne težave, iz katerih 
se v osemdesetih ne more izviti in premoženje pristane v Skladu RS za razvoj. V tem 
skladu so pristale še številne druge ruške »fabrike«, ki so na koncu bile privatizirane 
in so doživele mnoge lastniške in statusne spremembe. Podjetje je leta 1997 prešlo v 
100% last velike švicarske korporacije Geberit. Sanacija podjetja in posodobitev sta 
bili uspešno izvedeni. Geberit danes sicer zaposluje precej manj delavcev kot nekdanji 
Metalplast, ki je zagotavljal v devetdesetih še okoli 330 delovnih mest. Vendar je Geberit, 
ki je nadaljeval in izboljšal prejšnje poslovanje, na svoji poti razvoja dosegal dobre po-
slovne rezultate. To mu je omogočilo tudi velike investicije v letu 2009 tako v smislu 
obnove zgradb in ureditve okolja kakor posodobitev tehnologije ter zmanjšanje vplivov 
na okolje. Vsa leta se je, kar se tiče sodelovanja z občino, Geberit izkazoval kot druž-
beno odgovorno podjetje. Skupne investicije v regulacijo Lobnice (ta je poprej občasno 
ogrožala, poplavljala podjetje), izgradnjo komunalne infrastrukture, sodelovanje pri 
razreševanju stanovanjske problematike in drugo pričajo o tem. Ko se je Geberit vsem 
tem velikim investicijam navkljub že naslednje leto odloči za selitev in novo veliko in-
vesticijo, je tedanje vodstvo občine ponovno sodelovalo s podjetjem. Že zgodaj poleti je 
predlagalo gradnjo v poslovni coni Bezena, ki jo je namenilo morebitnim investitorjem 
velikih industrijskih obratov že s strategijo prostorskega razvoja leto poprej. Predlog se 
je zdel vodstvu investitorja ustrezen in v aprilu 2013 je bil položen temeljni kamen - v 
»ožjem Geberitovem družinskem krogu«, brez sodelovanja novega občinskega vodstva.
Geberit je že pričel z novo investicijo, ki upošteva ne le sodobne tehnološke, pač pa tudi okoljske standarde. 
Investicija mu bo omogočila selitev obstoječe proizvodnje in nadaljnji razvoj. (foto: Gregor Rezman)
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Lahko rečemo, da je kot družbeno odgovorno ravnalo še eno, drugo največje podjetje 
v Občini Ruše. To je bil bistriški TOBI (1955), ki je zrasel po II. vojni na tleh Tovarne 
okovja in pločevinastih izdelkov in predhodnice Željezoprometne. Le-ta je že pred vojno 
pričela s proizvodnjo štedilnikov EWAG, po vojni pa se je proizvodna paleta leta 1955 
najprej razširila na izdelovanje hladilnikov, leta 1981 pa še na proizvodnjo naprav za ogre-
vanje in klimatizacijo. Vmes so se dogodile statusne spremembe, kakor jih je narekovala 
ambicija izgradnje socialističnega modela gospodarstva, po stečaju pa je Tobi nasledila 
firma TVT Termex (1992), ki je bila leta 2000 tudi izbrisana iz registra po končanem 
stečaju. Prostore sta kupili dve novi podjetji. Dom pet d.o.o., ki kot malo podjetje še da-
nes dobro posluje v Bistrici, in Termoplast, ki ga je pred leti v svojo lastniško strukturo 
vključil avstrijski koncern Greiner. Termoplast (Greiner) je zaposloval že preko 100 
ljudi, a je v poletnih mesecih preselil proizvodnjo v Srbijo. V Bistrici tako posluje le še 
uprava, ki si prizadeva zaključiti upravne postopke za pridobitev dovoljenja, da bi na 
isti lokaciji zaposlila okoli 30 delavcev (ob posodobljeni, okoljsko nesporni tehnologiji).
V nekdanji vili so nameravali po načrtih širitve tovarne urediti upravne prostore. Za zgradbo so bili 
predvideni štiri stanovanjski bloki. (foto: Gregor Rezman)

Nekdanji TOBI je bil v primerjavi s sedaj delujočimi gospodarskimi subjekti v Bistrici 
seveda »industrijski gigant«. Zaposloval je celo preko 700 ljudi, imel v povojnih letih 
kratek čas svojo industrijsko - kovinarsko šolo ter dijaški dom. Do leta 1952, ko je bilo 
vse preneseno v Kamnik. Perspektivni plan, ki je predvideval širitev industrije ob žele-
znici proti železniški postaji, ni bil nikoli uresničen. Tudi v neposredni bližini načrtovana 
gradnja stanovanj za zaposlene ne.
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V Bistrici deluje še manjša družba Inoteh d.o.o., podjetje, ki se je pred desetletjem sem 
priselilo, uspešna družba Seltron d.o.o. pa se je nedavno preselila v Maribor. Družba je 
iskala nove, primernejše prostore v Rušah in tu tudi na predlog občine kupila zemljišče ter 
pridobila prostorski načrt za manjšo poslovno cono. Po tem se je družba, specializirana 
za ogrevalno tehniko in storitve, preselila v Maribor, poslovna cona v Rušah pa ostaja kot 
trenutno edina kratkoročna realna prostorska možnost in priložnost za nove investitorje.

Za razumevanje razvoja gospodarstva in naselij na ruškem pa je vsekakor najpomemb-
nejše razumevanje zgodovine Tovarne dušika Ruše in HE Fala. Preletimo na kratko 
to »skoraj« stoletno obdobje. Zopet moramo ugotoviti odločilen vpliv naravnih danosti, 
zlasti, ker je energetika postajala vse pomembnejši del gospodarskega sistema.

V obdobju ob izteku 19. stoletja so se kot gobe po dežju začele pojavljati male elektrar-
ne. Najprej parne, nato še elektrarne, ki so izrabljale vodni potencial. Prva mala hidro-
elektrarna na Slovenskem je pričela z delom 1885. leta v Laškem. Nedolgo zatem pa 
že tudi naslednje, bliže nas: v Ceršaku, Žerjavu, obe Pergerjevi v Mislinji (1899, 1913) 
in 1901. leta prva lovrenška, na Radoljni, ki jo je zgradil lesni podjetnik Lešnik. Kmalu 
zatem jo je zgradil lastnik lovrenške kovačije Kieffer, nato pa se je še Občina Radlje 
odločila zgraditi elektrarno na Vuhreščici (1902). Prva ruška, Pogačnikova ob Lobnici 
je pričela delovati 1908. leta (lani je bila obnovljena). Pred prvo vojno še tista na Muti 
in ena v Dravogradu.

A pravi industrijski način izkoriščanja vodne energije se je pri nas pričel z gradnjo ve-
like, moderne elektrarne na Dravi pri Fali. StEG (Štajerska električna družba za gra-
dnjo elektrarn na Dravi) je izbrala to lokacijo. Koncesijo sta že leta 1900 pridobila Karl 
Scherbaum in Andrija Majerginter, a sta jo tudi izgubila, ker zaradi finančnih težah s 
projektom nista pravočasno pričela. Drugič sta ista podjetnika za koncesijo konkurirala 
skupaj s firmo A. Buss in jo v tekmi z mestom Maribor ponovno pridobila. Leta 1913 je 
gradnjo kot vodilna v mednarodnem konzorciju bank, ustanovljenem prav za ta namen, 
prevzela Bazelska Schweizerische Eisenbahn Bank. Po pridobitvi državne koncesije v 
letu 1913 se je še pred vojno pričela gradnja tega za naše okolje »mega« projekta. Osnovni 
namen lastnikov je bil prodajati elektriko avstrijskim tovarnam, zlasti na območju mesta 
Gradec. Maribor takrat še ni bil tako pomemben, čeprav mu je pomen po izgradnji južne 
železnice zelo zrasel. O Rušah in kasneje zgrajeni TDR pa takrat seveda ni razmišljal še 
nihče, čeprav je ruška tovarna kasneje postala največji odjemalec.

Ko so investitorji zgradili najprej pomožne in številne stanovanjske objekte za graditelje, 
je gradnja hitro stekla. A prav tako kmalu so se pojavile prve težave. Najprej je gradnjo 
upočasnila vojna, ki je izbruhnila, potem pa še velike težave z materialom ter delovno 
silo. Ker je po dveh letih vojne v Rušah pričela rasti tovarna dušika, najprej po volji av-
strijske vlade namenjena proizvodnji surovin za strelivo (smodnik), se je v razreševa-
nje težav vključila vlada. Razlog je bil v tem, da je država v vojni potrebovala orožje, 
pomembno vlogo pri zagotavljanju surovin bi naj igrala prav TDR, ta pa je potrebovala 
velike količine električne energije. Reakcija, pomoč vlade je bila z ozirom na to logična: 
tako za falsko kot ruško gradbišče je pričela zagotavljati material in delovno silo, ruske 
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in italijanske vojne ujetnike. Italija je namreč leta 1915 vstopila v vojno proti Avstriji. 
Kljub vsem težavam, izredno težkemu delu (pri gradnji se je dogodilo veliko nesreč in 
je umrlo veliko delavcev) in vojnim razmeram je bila elektrarna 1918. leta zgrajena, 
tako da je 6. maja poizkusno zagnala prve tri generatorje.

Elektrarna je imela za razvoj v Dravski dolini odločilen pomen. Zlasti zato, ker je po II. 
vojni sledila gradnja še sedmih elektrarn, združenih v novo podjetje Dravske elektrar-
ne, ki so s svojo akumulativnostjo ter zelo ugodno ponudbo električne energije omogo-
čale razvoj drugih gospodarskih subjektov, zaposlovanje in tudi razvoj krajev ob Dravi 
in socialno varnost prebivalstva. Načrtovanih je bilo še nekaj objektov, in sicer še ena 
elektrarna pri Ožbaltu ter dve akumulacijski: na Lobnici in na Velki v Lehnu. Sedaj se 
v podjetju pripravljajo na gradnjo akumulacijske elektrarne Kozjak, preverjajo pa še 
možnosti gradenj elektrarn na Muri. Dravske elektrarne so stopile tudi na pot gradnje 
malih elektrarn.

Tovarna dušika Ruše je bila ena takih, ki so bile vso svoje obdobje delovanja zelo 
tesno povezane s Falo. Za gradnjo te tovarne se je odločila na poziv vojnega ministra 
vlada na Dunaju med vojno, leta 1915. Proizvajala naj bi surovine za vojno industrijo 
(smodnik). V neposredni bližini elektrarne, v Črešnjevcu na levem bregu Drave, onkraj 
falske graščine in pod imenom Stickstoff Werke Faal. A po ogledu lokacije je padla 
odločitev, da se tovarna zgradi v Rušah. Odločilno za takšno odločitev je bilo dejstvo, 
da je na tej strani Drave tekla železnica. Zemljo so prodali ruški kmetje Jurše, Zajc, 
Lingelj, Zidarič, Friedrich in Kocbek, ki so si za to prislužili precej kritičnih besed Janka 
Glazerja. A visoka cena za zemljišča je bila za kmete mamljiva in leta 1916 je gradnja 
stekla. Tudi pri tej gradnji, ki je imela podobne težave kot falska, je izdatno pomagala 
država. Organizacijo gradnje je naložila podjetju z imenom Bosansko društvo za ele-
ktrinu Jajce (Elektrobosna d.d.). Ta je ustanovila konzorcij s sedmimi nemškimi in 

Prva hidroelektrarna na Dravi: Fala. (foto: Jani Dolinšek)
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avstrijskimi partnerji (Oestereichische Stickstoff-Werke AG Wien), gradnjo pa zaupala 
Union Bau Gesellschaft Wien. Vlada je investitorjem zagotavljala vso potrebno pomoč, 
tudi kadrovsko - vsa vodstvena in strokovna mesta so zasedali tujci. Gradnja je bila si-
cer vsestranski podvig. Ne le, da je bila tovarna tehnično, tehnološko za tiste razmere 
zelo zahtevna, bilo je tudi kup drugih nalog in problemov, vključno z dejstvom, da so 
jo gradili ujetniki in da je gradnja celo leto angažirala okoli 2400 zaposlenih. Težaška 
dela so opravili Selničani, Rušani in ujetniki, strokovna, montažerska, uslužbenska … 
pa tujci, v glavnem Avstrijci, Nemci. Sodelovala so podjetja kot na primer AEG, Simens, 
Škoda. To je bil velik zalogaj tudi za zagotavljanje stanovanj, življenjskih potrebščin, 
zdravstvenih in drugih storitev. Pri gradnji je bilo zaposlenih približno enkrat več ljudi 
kot vseh drugih prebivalcev Ruš, za nameček pa so bili mnogi še drugačnega etničnega, 
jezikovnega, religioznega, kulturnega izvora. Od 6. januarja, ko se je gradnja začela, 
je preteklo sicer več kot 18 mesecev, kolikor je načrtovala vlada, a 1. avgusta 1918 je 
inženir Stanislav Bokszczanin opravil prvi »karbidni izliv«. Vidimo, da se je vmes 
spremenila tudi proizvodna paleta in da tovarna ni proizvajala predvsem za vojno indu-
strijo, pač pa karbid in apneni dušik. Proizvodnja slednjega je pričela 1. oktobra.
Južno od območja TDR je poslovna cona z obrati Mega Metal II. (desno) ter podjetjema Messer 
(levo) in Alchrom (zgoraj) ter rezervatom zemljišč za širjenje. (foto: Jani Dolinšek)

Po končani vojni in razpadu Avstro-Ogrske je bil nad tovarno uveden sekvester, začasna 
»prisilna uprava«. Sekvester je bil narejen nekako »na videz«. Glavna direkcija je ostala 
na Dunaju, glavni direktor je bil Nemec Henrik Rosenbau. Razvoj je vodil dr. Viktor 
Ehrlich. Sekvestor je bil sicer Hinko Pogačnik, njemu ob bok pa so postavili še Slovenca 
Antona Krejčija, komercialnega direktorja. Leta 1919 je bil sedež vendarle prenesen v 
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Ruše, firma pa preimenovana v Stickstoff Werke AG Maria Rast (Tvornica za dušik 
Ruše). Glavni proizvodni artikli, kalcijev karbid in apneni dušik, so šli dobro v promet. 
Dividende so bile 10 do 15 odstotne, izjemoma so imeli celo 30% dobičke in niti kriza 
podjetju do leta 1933 ni prišla do živega. TDR je sicer konec dvajsetih dobila močno 
evropsko in vzhodno (Japonska) konkurenco, a je bila spričo svojega pionirstva in skrbi 
za razvoj mednarodno konkurenčna. S HE Fala je dobivala tudi cenejšo elektriko kot 
kompenzacijo za vladno pomoč pri gradnji elektrarne. Ob karbidu in cianamidu so se 
kot druga močna skupina izdelkov v drugi polovici dvajsetih pojavile zlitine, ferolegure: 
ferosilicij, kasneje ferokrom, silikokrom. Umetna gnojila so se tudi krepila. Leta 1929 so 
mešana umetna gnojila dobila celo svoj oddelek za propagando. Razvoj je sledil v šest-
desetih (mešana, specialna gnojila, proizvodnja gnojil za široko potrošnjo), na prehodu v 
sedemdeseta se uvaja proizvodnja zaščitnih sredstev in v osemdesetih organskih gnojil.

Pomembna skupina proizvodov so bila različna abrazivna sredstva in v zadnjih letih 
ognje odporni materiali. Korund je postal predmet razvojnih in tržnih ambicij že v pet-
desetih letih, v šestdesetih so sledile investicije v talilnico in nove hale za korund ter 
karborund, leta 1963 pa je bil, žal le za tri leta, ustanovljen tudi Inštitut za abrazive.

V drugi polovici dvajsetih let je v TDR bil zgrajen obrat za kisik in dušik. Na področju 
tehničnih plinov je Rušam pripadlo »prvenstvo« zlasti po tem, ko se je pričelo sodelo-
vanje s podjetjem AGA. Najprej je bil vzpostavljen oddelek za varilno tehniko, 1930. 
leta pa je bila ustanovljena družba AGA Ruše d.d. Po tem je podjetje širilo prakso pla-
menskega varjenja in rezanja po vsej jugoslovanski državi, dokler ni bilo leta 1946 li-
kvidirano in transformirano v Društvo za varilno tehniko Ljubljana. TDR je seveda še 
naprej razvijala proizvodnjo tehničnih plinov - v Rušah in po letu 1967 v novem obratu 
v Črnučah. Novo »kisikarno« so v Rušah zgradili 1978. leta.

Nekaj razvoja je zaslediti še po sedemdesetih, ki so bila obremenjena s »Titovim pi-
smom«, obračunom z liberalci in »tehnokrati«, vzpostavljanjem TOZD, SOZD, POZD 
in drugimi novitetami, ki jih je partija vpeljala v vsakdan. V Rušah se TDR v teh letih 
ni »ustavila«, a tudi ni bilo razvitih kakšnih pomembnih novih tržnih produktov, le po-
večevanje kapacitet, ekspanzivnost je bila očitna. In velika vlaganja v kadre, v štipen-
diranje, družbeni standard, počitniške kapacitete v planinah in na Jadranu … Številni 
strokovnjaki TDR so potem izobraževali in vodili investicije ter »zaganjali« proizvodnjo 
po bivši Jugoslaviji in širom po svetu (nekateri še danes!). Osemdeseta spet prinesejo 
vlaganja v novosti. Prične se proizvodnja kompleksnih zlitin, nodulatorjev, kasneje pol-
njene žice, ognjeodpornih materialov, organskih gnojil … in tik pred zlomom je tovarna 
dosegla vrhunec z 2266 zaposlenimi.

Prejšnjih uspešnih 70 let je omogočala večinoma dobra podpora laboratorijem, inštitutom, 
razvojnim centrom in drugi razvojnim enotam, kakorkoli so se že imenovale. Razvoj je 
bil prekinjen med vojno in v upadanju po sedemdesetih. Podobno je bilo s šolstvom, ki 
je bilo močno odvisno od tovarne, z gradnjo komunalne opreme, stanovanj in nekateri-
mi drugimi pomočmi lokalnemu okolju, po katerih je tovarna prej slovela. A uspešnih 
let je bilo veliko več kot spodrsljajev. Kriza v tridesetih je bila uspešno prebrodena, med 
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vojno pa je bila tovarna manj uspešna zaradi sabotaž zavednih delavcev (tudi vodilnih 
- Bokszczanin je bil zaznamovan kot saboter) in zaradi tega, ker je morala proizvajati 
produkte, ki so ji bili »naročeni« za vojne namene. Po vojni je bilo nekaj let v državnem 
socializmu in prvi petletki podobno, le da je sedaj morala tovarna slediti partijski ko-
mandi zaradi obnove države. A ko se je TDR v petdesetih vrnila na svetovni trg ter se 
posvetila izvozu, so stvari krenile navzgor.

Z brutalnim zlomom je bila tovarna soočena konec osemdesetih let in na začetku de-
vetdesetih, ko jo je vodstvo prepustilo državni Družbi za razvoj. Le-ta je razprodala 
vitalnejše dele zasebnim podjetjem in vodilnim delavcem (kupnine je vlagala v druge 
firme, kjer so »poniknile«), glavnega bolnika, proizvodnjo metalurških proizvodov ter 
karbida, Metalurgijo d.o.o. pa je zadržala v svojih rokah oziroma je odločala o njej 
preko državnih podjetij (Eles, Slovenske železnice, KAD, HSE …), ministrov in drugih 
vplivnih posameznikov. Številke zaposlenih so se dramatično zniževale: z 2266 je naj-
prej število padlo na 1660 (1992), nato na 873 (1998, od tega 440 v »bolni« Metalurgiji), 
dokler ni konec prvega desetletja potonila v stečaju še privatizirana Metalurgija.

Poglavitni, seveda ne edini razlog propada Metalurgije je bi v ravnanju države preko 
njenega HSE, ki je podjetje sredi sanacije »potopilo« z nekajkrat povišanimi cenami ele-
ktrike, zmanjšanimi količinami le-te in blokado načrtovanih, s prodajno pogodbo pred-
videnih (dez) investicij ter deponiranih garancijskih sredstev. Zanimiva je informacija, 
da je HSE takrat prodajal elektriko v tujino (Italijo) po dvakrat višji ceni od tiste, ki jo je 
imela s pogodbo zagotovljeno Metalurgija. Sicer pa je takrat holdingu (HSE) primanj-
kovalo električne energije. S potopom Metalurgije ter več sto novimi brezposelnimi v 
ruškem okolju in s prodajo te »ponovno pridobljene elektrike« sta imela država in HSE, 
neoliberalno gledano, bistveno manj »stroškov«, kot je znašal njun profit, realiziran na 
osnovi prodaje elektrike drugim kupcem. Razlika gre v višino več deset milijonov eurov. 
K temu bi bilo potrebno dodati še dogajanje, ki je imelo negativne posledice glede na 
dejstvo, da je Evropska Komisija razkrila kartelno dogovarjanje cen proizvodov TDR 
Metalurgija z drugimi evropskimi proizvajalci še iz časov pred dejansko privatizacijo, 
ko se je neuspešno pripravljala »prva privatizacija«. A to je tema za podrobnejšo zgodo-
vino TDR, ki bo kmalu deležna pozornost ob 100. obletnici začetka gradnje.

Del podjetij, ki so kupila preostale dele nekdanje TDR, je ohranil proizvodnjo do danes. 
Takšna so uspešna podjetja, ki zagotavljajo stabilna delovna mesta in poslovanje. Messer 
Slovenija okoli sto, Treibacher Schleiffmittel pa je močno zmanjšal število zaposlenih. 
Agroruše se s precej zmanjšanim obsegom zaposlenih bori za preživetje, Legure se zde 
stabilno podjetje, Timberija je dobila novega lastnika (Lumar), kar nekaj drugih podjetij 
pa je končalo v stečaju. Na primer Megras ali Min in Solarvalue … Znotraj »dvorišča 
TDR« pa svoje poslovne načrte uresničuje še mnogo drugih (kakšnih 30), novih, manjših 
in večjih podjetij. Ena takšnih manjših obratovalnic, servisna delavnica - oddelek TDR je 
bil po vojni ustanovljeni Svit, ki je deloval v centru Ruš. Prerasel je v podjetje Alchrom, 
danes Alchrom Thies, ki je v Rušah prvi uvedel obdelavo nerjavnih kovin. Zaposluje 
okoli 100 ljudi in torej sodi med pomembnejša podjetja z več kot polstoletno tradicijo.
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Vse nove zamisli se v nobenem obdobju ne uresničijo. Tako se pred drugo svetovno vojno 
niso uresničili načrti za velike tovarne v Rušah: Hutterjevo tovarno svile, Deutschevo 
za proizvodnjo celuloze, Benkovo veliko mesno industrijo. Po vojni tako niso uspeli z 
načrtovano tovarno fosforja in tovarno plastičnih mas, širitvijo Tobija, pa tudi s posta-
vljeno apnenico se računi niso izšli.

V naši bližnji okolici, Lovrencu in na območju nekdanje občine Radlje, je šla pot industri-
je v preteklosti tudi strmo navzgor, a se prav tako ni mogla izogniti ne stečajnemu valu 
in ne krizi zadnjih let. Ta je prizadela še selniško gospodarstvo. Tam so bile razmere že 
poprej drugačne: industrija se nikoli ni prav razvila in še tisti, kolikor je je bilo, je kmalu 
pričelo zmanjkovati sape. Predstavili bomo le zelo okvirno »sliko«.

Selniška industrijska zgodovina se prične v prvi polovici 19. stol., ko je Korošec Jožef 
Kajetan Wieland od falske graščine (1821) odkupil selniško vinsko klet in tam ustanovil 
Tovarno svinčevega belila, sočasno pa v Selnici postavil še mlin za drobljenje kamna. 
Tudi v Mariboru je bila takrat postavljena podobna tovarna, a je prenehala poslovati že 
leta 1932. Selniška je tudi kmalu menjala lastnika (1826). Še en Korošec (iz Železne 
Kaple), Franc Komposch se je lotil posla. Tovarna, ki je zaposlovala do 18 ljudi in v kateri 
so bile delovne razmere zelo težke, je v velikih dolgovih prenehala poslovati leta 1853.

Druga pomembna industrijska pridobitev na tem območju je bila falska hidrocentrala na 
Dravi kot mejni reki med Rušami in Selnico. Upravno politično sta se ta dva kraja ločila 
v dve občini konec 20. stoletja (1998), sedež podjetja pa je bil že pol stoletja prej z usta-
novitvijo Dravskih elektrarn v Mariboru. A elektrarna je bila pomembna za kraj tudi v 
zaposlovalskem smislu, saj je, dokler ni prišlo do posodobitev, avtomatizacije in daljin-
skega upravljanja, zagotavljala več deset delovnih mest. V poznem 20. stoletju se je pričel 
nekoliko hitrejši industrijski razvoj Selnice. Premogla je obrat TDR, kjer je kakšna dva 
ducata zaposlenih proizvajalo opremo za tehnične pline (danes podjetje Pulko), manjši 

Po seriji stečajev so deli nekdanje velike tovarne izgledali, kot da so 
bili opustošeni v kakšnem letalskem napadu. (foto: Gregor Rezman)
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Inštitut za varilstvo (Zavar) in dve tovarni, ki sta se vzpenjali proti številu sto zaposle-
nih: Ferromoto Ferrotherm (ogrevalna tehnika), ki je končal v stečajnem postopku, in 
Kristal (kaljeno steklo), ki je prestal krizne turbulence in še zmeraj obratuje.

Selnica ima sicer bolj kmetijski značaj in značaj »spalnega naselja«, saj veliko njenih 
krajanov dnevno migrira zlasti v Ruše in Maribor. Je pa zaradi selniškega polja in pri-
jaznih sončnih leg Kozjaka kmetijstvo precej razvito. Število kmetij se vije skoraj proti 
200, močna pa je tudi zadružna organiziranost. Kmetijska zadruga zaposluje tudi po 
več kot dvajset delavcev, ki jim moramo prišteti še kakšnih sto občasno zaposlenih, se-
zonskih delavcev. Če je selniško področje veljalo v preteklosti v primerjavi z ruškim in 
lovrenškim za manj razvito, za revnejše, pa danes ni več tako. K tej spremembi pripo-
more nekaj tudi dokaj močna obrtna dejavnost.

Podoba Lovrenca je bila v 19. in 20. stol. precej drugačna kot v Selnici. Že zelo zgodaj 
so se tukaj razvile močne in priznane glažute. Ves čas se je sočasno razvijalo mlinarstvo, 
žagarstvo in kovaštvo. Lovrenška Tovarna kos in srpov, razvita iz svojih predhodnic, 
fužin, kovačij, je v najboljših časih, v obdobju Jugoslavije, štela tudi krepko preko 300 
zaposlenih. A krize po osamosvojitvi Slovenije ni prestala in po privatizaciji je prista-
la v »kovaški dinastiji Struc« (tako kot nekatere muške tovarne), v lasti ekonomskega 
migranta, rojaka iz Bistrice ob Dravi.

Enako pomembno je bilo lovrenško gozdarstvo in žagarstvo. Mogočno gozdno zaledje 
je omogočalo delo več kot 350 domačinom in prebivalcem bližnjega okolja. Tudi od tega 
je ostal le manjši lovrenški del v podobi GG Maribor in obrata družbe Marles. Slednja 
je »dedič« nekdanjih žag (Mašinžage Josipa Steinauerja, Wrentschurjeve žage in dru-
gih žag ob Radoljni) ter Lešnikovih podjetij. Lešnik je že precej poprej rezal pohorsko 
hlodovino in pričel s proizvodnjo palet in lesenih hiš na primer. Pomembno gospodar-
sko in socialno vlogo je v Lovrencu odigralo kmetijstvo tudi v »negozdarskem« delu v 
okviru Kmetijske zadruge. Zadrugo, ki je bila nekoč mnogo močnejša kot selniška ali 
ruška, zaposlovala je do 130 ljudi, lotevala se je še proizvodnje lesnih izdelkov, so zelo 
prizadele razne reorganizacije in neprilagojenost tržnemu gospodarstvu.

V Lovrencu so se zgodaj zavedali priložnosti, ki jih nudi lepo naravno okolje. Prve tu-
ristične projekte izpeljejo že v 19. stoletju. Od leta 1888 je znan Buettnerjev penzion 
z lastno elektriko in bazenom na mestu, kjer so poprej bile fužine in steklarna. Po prvi 
vojni je Zagrebčan Andrejkovič tukaj razvil klimatsko zdravilišče. V tistem času je nek 
drug Zagrebčan, dr. Simoni v Bistrici imel »center zdravega življenja« in uvajal narav-
no življenje, prehrano, česar osnova je bilo knajpanje v bližnjem potoku in hoja po ro-
sni travi. Po drugi vojni se je uveljavil še lovrenški hotel Jelen (poprejšnji nemčurski 
Hirschenwirt), ki pa so ga 1985. leta, takrat že v lasti Uniorja iz Zreč, zaprli. To je bila 
velika razvojna napaka. Prava razvojna poteza bi najbž bila izgradnja boljše cestne po-
vezave z Roglo in Ruškim Pohorjem, a to do danes, kljub nekaterim prizadevanjem, ni 
bilo realizirano.

Drugačen, bolj ambiciozen »pohod« na industrijsko sceno je v 20. stoletju predstavljalo 
radeljsko območje, ki je vključevalo še nekatere danes sosednje, manjše občine in je 
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takrat štelo kakšnih 17000 prebivalcev. Danes je občina Radlje več kot pol manjša. Na ob-
močju prejšnje Občine Radlje so delovale kar tri dravske elektrarne: Vuzenica, Vuhred, 
Ožbalt. Druga večja podjetja, še iz jugoslovanskih časov, ki so zaposlovala 200 in več 
ljudi, so bila: Gorenje Muta (1300 zaposlenih), GP Radlje, podjetja iz okvira Lesne 
Sl. Gradec, Marles Podvelka, Stroj Radlje, prav tako pomembna pa še Okus Radlje, 
Preskrba, GG Sl. Gradec in GG MB, Kroj Vuzenica, Ingmar, Hypos, Gašper in 
še zmeraj rastoče podjetje CNC Pušnik, ki kaže največ propulzivnosti in razvojnega 
potenciala. Preventova avantura v Radljah se ni izšla. Bilo bi napak, ko bi pozabili na 
močno kmetijsko, zadružno in obrtno ter gostinsko dejavnost v Radljah. Takratna 
(okoli leta 1980) Občina Radlje je štela preko 4000 delovnih mest v »gospodarstvu«. 
Danes je v velikem razvojnem in socialnem krču.

S podobnimi problemi se srečujeta »vstopni« občini v Dravsko dolino, Dravograd in 
Maribor. Dravograd v naselju ni razvil industrije, čeprav so zametki v 19. stol. nastajali. 
Tam so imeli talilnico železa, leta 1851 so obnovili steklarno, kakor piše zgodovinar 
Rustja, omenja pa še tovarno maziv (1859) in rafinerijo v stari Jugoslaviji. Situacija je 
še posebej pereča v Mariboru, ki bi po velikosti, značaju metropole, razvojnega centra, 
»gravitacijskega centra« za Štajersko, moral biti v najboljši kondiciji, pa je dejansko v 
največjih zagatah in brez izhodne strategije. A tako, kot se Slovenija ne more izviti iz pri-
meža krize sama, brez rasti Nemčije, Evrope …, tako »satelitske« občine okoli Maribora 
ne morejo narediti velikega preskoka brez mariborske jedrne mase. Zlasti ne sedaj, po 
svetovni finančni krizi, ko naše banke nikakor ne uspejo na pot okrevanja. V mariborski 
regiji je situacija še zlasti problematična. Nikoli poprej niso imela podjetja, realni sektor, 
toliko težav s financiranjem poslovnih aktivnosti. Je pa tudi res, da v Dravski dolini ni 
bil finančni sektor nikoli razvit iz lastnih temeljev. Vse bančne, zavarovalne institucije 
so bile državne in se niso razvile na primer po poti krepitve finančnih zavodov, kakršna 
sta bila na primer konec 19. stoletja (na pobudo Karla Linglja) ustanovljena ruška kme-
tijska hranilna zadruga ali lovrenška kmečka hranilnica in posojilnica.

Okvirne ocene doslej popisane gospodarske preteklosti lahko zapišemo le, če predsta-
vimo še najbolj ključne podatke o demografski tranziciji in načinu življenja. Oba druž-
bena fenomena sta bila močno povezana z razvojem prometa in siceršnjim razvojem. 
Bolj kot bi si lahko predstavljali »na prvi pogled«, pa je na demografske trende vplivala 
politika s svojimi odločitvami. Marsikakšna odločitev politike je vplivala na rast naselij, 
gospodarstva … Zelo pogosto celo odločilno. Niso vsa naša podjetja na primer krepila 
svoje moči po poti stalnega vlaganja, po poti avtonomne gospodarske, organske rasti. 
Zlasti največja tovarna, TDR je nastala po izključno politični odločitvi Dunajske vla-
de in njenega vojnega ministra, kar nekaj pa je tudi podjetij, ki so pri nas bila na dobri 
poti, pa so bila organizacijsko, lastniško ali kako drugače prenesena drugam - zopet na 
temelju političnih odločitev.
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PREBIVALSTVO
Prometna vozlišča, ugodne geografske okoliščine in dostop do naravnih dobrin so bili v 
srednjem in zgodnjem novem veku tisti, ki so pogojevali rast vaških naselij. Nekatera so 
zelo kmalu prerasla v trška naselja in gravitacijska središča za še manjše kraje. Nič pre-
senetljivega torej, da naselja niso bila umeščena predvsem v središče polj in da Dravska 
dolina v tem času ni bila dolina, v kateri bi očitno prevladovalo kmetijstvo in še zlasti 
ne poljedelstvo. S pojmom Dravska dolina imamo v mislih seveda pokrajino ob Dravi, 
vključno s hribovjem Kozjaka in Pohorja. Naselja so nastajala ob vodah, prometnicah, 
bolj v gričevju ali ob njihovem vznožju kot na ravninskem delu. Nastala so tam, kjer so 
bili dobri pogoji za živinorejo, poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo, predvsem pa 
gozdarstvo, žagarstvo, mlinarstvo, glažutarstvo in fužinarstvo ter kovaštvo, v hribovi-
tem svetu in ne na planem polju. Nič čudnega, da so bila hribovska naselja v srednjem 
veku pogosto večja in pomembnejša od dolinskih. Tudi v novem veku je bilo še marsi-
kje tako. Pred stopetdesetimi leti je bilo tako Pohorje bolj poseljeno kot dolina. Ruše 
so bile na primer leta 1900 manjše od Lovrenca in Selnice, Dravograda, Mute in Radelj. 
Petdeset let prej so bile po velikosti enake Smolniku in komaj kaj večje od Lobnice, ki 
je danes več desetkrat manjša. Sam center Ruš, ki se je stiskal okoli cerkve, pa je bil do 
prve svetovne vojne po številu prebivalcev in po pomenu gospodarstva povsem podre-
dnega značaja. A je imel za tiste čase dobro razvit terciarni in kvartarni sektor, kar je 
gotovo bila velika prednost naselja.

A komaj deset let kasneje, ko so tuji kapitalisti želi velikanske dobičke s falsko elektrarno 
in ruško »fabriko«, so bile Ruše že daleč največji kraj v Dravski dolini (za Mariborom). 
V pol stoletja se je število prebivalstva potrojilo, medtem ko je drugod skoraj stagniralo 
ali se celo zmanjšalo. Najbolj je število prebivalcev poskočilo v šestdesetih letih (tudi 
v drugih krajih, ki so dobivali vse bolj urbani značaj), ponekod pa so se že kazali oči-
tni znaki deagrarizacije in depopulacije (Smolnik, Lobnica, Log). Ruše so tudi danes 

Večina prebivalstva mesta živi v blokovnih stanovanjih, v urbanem 
centru občine in mesta, ob potoku Rušica. (foto: Jani Dolinšek)
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največje mesto v dolini, izvzemši Maribor. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, po 
zlomu gospodarstva, se je sicer tudi v Občini Ruše pričel proces izseljevanja, a smo 
trend ob prelomu tisočletja obrnili. Zadnjih deset let se priseli več ljudi, kot se jih izseli, 
in tudi število novorojenih je ugodnejše.

Priseljevanje se je pričelo že v preteklih stoletjih. To je narekoval, kot se je izrazil ru-
ški duhovnik, »industrijski naval na Pohorje«. Veliko tujcev, podjetnikov, rokodelcev, 
mojstrov fužinarjev, glažutarjev, kovačev in drugih je tu iskalo svoje priložnosti. In jih, 
spričo manj izobraženega in manj premožnega domačega življa, tudi našlo. Kasneje ni 
bilo nič drugače. Ne takrat, ko so gradili Falo in TDR, ne takrat, ko so takšne gospodar-
ske družbe delile visoke dividende. Seveda, ubogim vojnim ujetnikom in domačim »te-
žakom« se med in mleko nista cedila. Slabo se je godilo mnogim priseljenim z »juga«, a 
ne tako kot v njihovih domačih krajih. Tukajšnja rastoča industrija jih je še kako potre-
bovala. Pretežno so bili brez večjih problemov asimilirani in postopoma socializirani. 
Večji problem se je pokazal, ko je germanizacijski val dvigoval nacionalne tsunamije 
priseljenih Nemcev. Bistveno manj v Rušah, kot na primer v Lovrencu in Mariboru. 
Ruše so ostale trdno jedro slovenstva, tudi razrednega uporništva.

Migracijski tokovi se seveda ne izrazijo le v deset in več letnih amplitudah. Za tiste, ki 
živimo tod danes, so še pomembnejša dnevna »preseljevanja«. Povzročajo jih predvsem 
koncentracija gospodarskih in upravnopolitičnih ter drugih funkcij, ki se dogaja v »gra-
vitacijskih« centrih, izgradnja prometnih povezav in ekonomika vsakdanjega življenja, 
ki je toliko ugodnejša, kolikor bližje središču je kdo. Če govorimo o dnevni migraciji 
delovne sile, je najnižja v Dravski dolini v Rušah, če ne upoštevamo Maribora. To po-
meni, da je tukaj zagotovljenih največ delovnih mest in »centralnih storitev« za domače 
prebivalstvo. Nekateri drugi kraji imajo celo daleč več kot 80% dnevno migracijo, kar 
pomeni, da potuje skoraj vsak delovno aktivni domačin. Delež dolgoročno delovno aktiv-
nega prebivalstva je v Rušah visoko nadpovprečen, v vrhu, tudi nad deležem v Mariboru.

Navedeni podatki in stališča v zvezi z njimi niso edini ali vsi relevantni. Kažejo pa na 
»naravno nujno« pot rasti neke demografsko manj pomembne vaške skupnosti v »mesto«. 
O tem prepričljivo govorijo tudi podatki o deležu prebivalstva, udeleženem v primar-
nem sektorju gospodarstva, značilnem za vasi, podeželje. Daleč največ prebivalcev Ruš 
je zaposlenih v sekundarnem sektorju, predelavi, industriji, skoraj trije od štirih. Slaba 
tretjina v terciarnem in kvartarnem sektorju (trgovina, gostinstvo, storitve, upravne 
službe, šolstvo, zdravstvo …). V primaru, predvsem v kmetijstvu, pa je zaposlenih ko-
maj kak odstotek ljudi. Zlasti mesto Ruše se je zelo hitro deagrariziralo, čeprav ni bilo 
zelo velikih poseganj po kmetijskih zemljiščih na njegovem teritoriju. Večanje števila 
prebivalcev je zato pomenilo tudi višanje gostote prebivalstva na km2 in dosega v ur-
banem delu Ruš preko 600, medtem ko je povprečje Občine Ruše nekaj nad 100 preb./
km2. Ruše so od tridesetih do šestdesetih let prejšnjega stoletja izredno hitro rastle, se 
deagrarizirale in industrializirale, urbanizirale, spremenile v »mariborski subcenter«. 
Hitro se v zadnjem stoletju povečuje tudi prebivalstvo v Bezeni in Logu, v Dravski do-
lini pa v Radljah in Dravogradu ter Selnici. Drugačna je podoba v krajih Bistrica, Fala, 
Smolnik, Lobnica ter v Lovrencu, Podvelki in Mariboru. Zlasti v slednjem se zadnji čas 
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pojavlja val odseljevanja. Ta demografski razvoj mesta Ruše ima večstoletno zgodovi-
no. Urbarji so leta 1290 beležili v Rušah 29 kmetij, kakšnih dvesto ljudi, danes pa živi 
v mestu blizu pet tisoč meščanov. Število domačinov se je skozi 700 let dvigovalo bolj 
ali manj postopoma, vse do »industrijskega booma« s prihodom TRD.

Tako, kot se je razvijal proces prehajanja vaške skupnosti v urbanizirano okolje, se je 
spreminjal tudi način življenja prebivalstva. Etnologi in zgodovinarji so ga popisali v 
številnih knjigah in člankih. Zelo v grobem lahko povzamemo, da je bilo življenje tod 
trdo, a primerjalno boljše kot marsikje drugod. Obdobje, ko se je v Rušah dobro ži-
velo, je bilo gotovo tisto v letih Ruške latinske šole, v 17. in 18. stoletju. Tudi poprej je 
znamenita romarska cerkev pomenila veliko priložnosti za izboljševanje sicer skromne-
ga življenja kmečkega življa. Kar pomislimo na to, da so tisoči romarjev, prvi »turisti« 
v Rušah, omogočali dobro trgovanje, gostinsko in obrtno dejavnost in da konkurenčne 
cerkve nikoli niso bile navdušene, ko je še katera dobila status romarske. Prav tako so 
bili v sosednjih vaseh, gospoščinah, trgih in mestih nasprotniki podelitev tržnih in se-
jemskih privilegijev, pravic. V obdobju pred industrijsko revolucijo pa je k »boljšemu 
življenju« prispevalo še nekaj dejavnikov. Najprej bogati gozdovi. Nekateri menijo, da so 
prav zaradi gozdov v Lovrenškem in Ruškem svetu živeli nekoliko bolje kot v Selniškem. 
Splavarstvo, glažutarstvo, kovaštvo so tudi bile panoge, v katerih so bili zaposleni nekaj 
bolje plačani kot v drugih dejavnostih. Ko pa se je razvila industrija, predvsem TDR, a 
tudi druge tovarne, je standard ljudi ne le zrasel, pač pa je bila večja še socialna, zdra-
vstvena varnost in ljudje so bili deležni številnih dobrin »družbenega standarda«.

Vse opisano pa dolgo ni kaj dosti vplivalo na vsakdanje življenje in značaj ljudi. 
Težaško delo, skromna kultiviranost, moralna vprašljivost popivanja, kvartanja, pre-
šuštvovanja, vernost bolj iz navade kot iskrenosti in še marsikaj je spremljalo vsakdan 
prebivalcev Ruš in drugih krajev v dolini Drave. K robatemu življenju je nekako sodilo 
slabo vzgajanje otrok, kvantanje, zelo skromna higiena, težka in največkrat slaba hrana, 
ki jo je pitje mošta, vina ali žganja spremljalo kot nekaj samoumevnega. Prav tako sla-
ba obutev ali obleka. A vendar so v drugih deželah, okoljih, južno in vzhodno od nas, 
živeli še slabše.

Tudi standard bivanja se je sčasoma izboljšal. Lesene domove, skromne kmečke hiše, 
viničarije … so pričele nadomeščati kamnite, zidane hiše. Zlasti je treba poudariti, da 
so nekateri lastniki glažut, kovačij skrbeli za to, da so gradili bivališča, stanovanja za 
zaposlene, celo šole za vzgojo otrok in pridobivanje osnovne vednosti, potrebne za ži-
vljenje. In spet je bil industrijski razvoj tisti, ki je prinesel večje spremembe. Gradnje 
kolonij za zaposlene niso bile redkost. V Rušah se je stanovanjska gradnja, za zaposlene 
zelo podprta s strani podjetij, izredno razmahnila. Spremljana je bila še s komunalnim 
opremljanjem kraja ter sodelovanjem pri gradnji kulturnih domov, šol, športnih igrišč. 
Prebivalci naših krajev so vse bolj čutili vzajemnost, povezanost in solidarnost. Kar 
nekaj je tovrstnih pričevanj iz težjih, kriznih obdobij. Sicer pa je tukajšnje prebivalstvo 
pogosto protestiralo proti izkoriščevalskim praksam lastnikov podjetij in zanimivo je 
prebirati v literaturi, da je od vseh za delavce še najbolje skrbela TDR, četudi dolgo trdno 
v tujih rokah. Do Hitlerjevega prevzema oblasti je respektirala tudi veliko narodoljubje 



83

domačinov in pomagala na primer telovadnim, planinskim in kulturnim društvom. 
Lahko sklenemo, da je bilo življenje v naših krajih nekoliko boljše od vsakokratne pov-
prečne ravni. Temeljito pa se je poslabšalo po osamosvojitvi, izgubi trgov in zmanjševanju 
števila delovno aktivnih in socialne varnosti v zadnjih desetletjih. Življenjske razmere 
so se na prelomu drugega in tretjega tisočletja spet pričele izboljševati. Zmanjšala 
se je brezposelnost v Rušah, izrazito se je dvignilo gospodarstvo, veliko se je vlagalo v 
komunalno in drugo infrastrukturo, stanovanjsko gradnjo. Svetovna kriza, tudi kakšna 
politično nespametna poteza, moralno razsulo in še kaj, vse to je slovensko družbo in 
tudi ruško občino dramatično ustavilo sredi vzpona k boljšemu življenju. A naše oko-
lje, občina, mesto imajo dovolj tradicije, neizkoriščenih potencialov, da bo ob smiselno 
zasnovani strateški usmeritvi k »boljšemu življenju« našlo tudi konkretno pot k temu 
cilju, ne da bi pri tem moralo utrpeti prevelike obremenitve naše lepo naravno okolje.

Potok Lobnica v svoji prvinskosti nas vabi …! (foto: Jožef Mrakič)
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RUŠE-MESTO
Prva stalnejša naselja na »ruškem« srečamo na prehodu iz drugega v prvo tisočletje pred 
našim štetje. To so bili, sklepano po analogiji, majhni zaselki lesenih prebivališč sredi 
gozda in s skromnim zaledjem polj, pašnikov. Prve kamnite zgradbe so pri nas postavili 
Rimljani, staroselci okoli njih pa so še vedno živeli v lesenih kolibah, kočah. Lesena pre-
bivališča, tudi krita z lesom ali slamo, so še dolgo v srednji vek in tudi prejšnje stoletje 
bila običajni standard. Nič čudnega torej, da kronika pogosto govori o požarih, katerih 
zublji so uničili številne hiše, tudi sakralne objekte. V Rušah je bilo tako na zadnje leta 
1713 in 1777. Vuzeniški župnik Štefan Jamnik, rojen Rušan, imeli so ga za »očeta ru-
ške cerkve«, se je z bogatimi darovi še posebej izkazal pri obnovi. V 19. stoletju, ko je 
bil vpeljan nov gradbeni red, so se v Rušah sicer že gradile kamnite in zidane hiše (prej 
lesene z dimnicami), a pravi razmah trdnejše gradnje je vzpodbudila industrija. Naselja 
so ponekod hitreje, drugod zopet bolj zlagoma spreminjala svojo podobo. Urbanizacija 
je v Rušah tekla s pospešenim tempom zadnjih sto let, glavni dejavnik pa je bil hiter 
razvoj TDR in nekaterih drugih večjih tovarn, podjetij. Koncentracija prebivalstva, gra-
dnja stanovanjskih objektov, objektov javnega značaja, prometnic, komunalne in druge 
infrastrukture ter sočasne spremembe socialne strukture, načina vsakdanjega življenja, 
krajevnega »duha časa« so na začetku tega tisočletja rezultirali v odločitvi slovenske 
vlade, da Rušam in še petnajstim drugim naseljem podeli status mesta.

»Cerkveni tabor« (refugij) - cerkev z župniščem in kaplanijo ter 
ruško latinsko šolo. Objekti so povezani z obrambnim zidom, 
znotraj katerega je nekoč bilo pokopališče. (foto: Jani Dolinšek)
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Naselje se seveda ni spremenilo iz vasi v mesto kar naenkrat in z administrativno odlo-
čitvijo. Sklep, ki ga je Vlada sprejela konec leta 2005 (22. decembra), temelji na določbi 
Zakona o lokalni samoupravi, ki glasi:

»Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni 
gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. Mesto ima več 
kot 3000 prebivalcev. Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.«

A Ruše so bile po svojih značilnostih mesto že veliko poprej. Kronika slovenskih mest, 
ki je izšla še v banovinskem času, pred skoraj 80 leti (1935), nima nikakršnih zadržkov, 
ko Ruše uvrsti med mesta. Če vzamemo v roke petdeset let starejšo Ruško kroniko iz 
leta 1985, lahko v njej preberemo, da so »Ruše urbana mestna enota«. Tone Petek ni bil 
edini, za katerega je bila to evidentna resnica.

V Slovenskem velikem leksikonu lahko preberemo podobno definicijo, da je mesto »večje 
naselje, v katerem se preb. preživlja z neagrarnimi dejavnostmi; vsaj v osrednjem delu 
je sklenjeno pozidano in opravlja določene funkcije tudi za okolico (centralno naselje).«

Ruše so torej »urbanizirano naselje…«, pri čemer pomeni »urbanizacija širjenje mest 
in mestnega / urbanega /načina življenja«, mesto pa ima »mestotvorne funkcije: trgovi-
na, šolstvo, industrija, upravne funkcije« in »mestoslužne funkcije: komunala, oskrba, 
promet«. Preprosto so, če povzamemo še Enciklopedijo Slovenije, »mestno naselje.« 
Krajevni leksikon doda, da so »Ruše močno razvejeno mestno naselje z več jedri …«

Log pri Bistrici je tipično vaško naselje. (foto: Jani Dolinšek)



86

Za nameček Slovar slovenskega knjižnega jezika vzpostavi razliko med mestom in vasjo 
tako, da za mesto navede definicijo, da je »naselje, ki je upravno, gospodarsko, kulturno 
središče širšega območja«, vas pa je »navadno manjše naselje, katerega prebivalci se 
ukvarjajo večinoma s kmetijstvom«. Zato so »naselja na podeželju, katerih značilnosti 
so posledica prevladujoče kmetijske dejavnosti, kmečka (agrarna) naselja ali vasi.« Vasi 
in vaščani so torej v bistveni, neposredni odvisnosti, povezanosti s kmetijskimi zemljišči 
in kmetijsko dejavnostjo. Resnici na ljubo je takšnih vaščanov v Občini Ruše zelo malo.

Včasih so ljudje »po občutku« znali ločiti med vasjo in mestom. Kakor stari Rušani, ki 
»so se imeli za tržane«, čeprav to formalno niso bili. Danes pa se zdi, da bi nekateri »po 
občutku« radi zavrnili formalno in vsebinsko korektno ugotovitev, da so Ruše mesto, 
in kličejo: »Nazaj na vas!« Lahko bi potarnali »sveta preproščina«, če ne bi bili ti »pro-
vaški apeli« kar pretirano bizaren, banalen provincializem.

V preteklosti bi naj Ruše nekoč že bile trg. Ruški župnik Vili Jevšnikar je pisal (ne 
edini, najbrž je povzemal po Wurzerju), da so Rušani leta 1444 ob obisku cesarja v ta-
kratnem ruškem gledališču (Odeum Marianum) pripravili tako lepo prireditev njemu 
v čast, da jim je ta navdušen podelil »trški privilegij«. Zgodovinarji to zanikajo. Ruše 
nikoli niso bile trg. So pa leta 1453 dobile pravico do sejma. Od istega cesarja, Henrika 
III. Habsburškega. Odlični poznavalec naše preteklosti, Jože Curk je zapisal: »Pravica 
do letnega sejma je dajala Rušanom videz trga, kot se Ruše 1626 tudi imenujejo, čeprav 
to niso nikoli bile.«

Bezena, vas obdana s kmetijskimi zemljišči. (foto: Jani Dolinšek)
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Za trške pravice so se kasneje Rušani še borili, a neuspešno. Vse priče in dokazi, ki so 
jih navajali v postopku (sprožili so ga v Gradcu), Šentpavelski, Lovrenčani, Mariborski 
so jih pustili na cedilu, dokazi Rušanov pa so menda bili celo ponarejeni. Tako tudi 
ne drži »legenda«, da je leta 1704 tukajšnji župan Šantelj vrnil trške pravice, češ da so 
Rušanom povzročale prevelike stroške z obveznim vzdrževanjem vojske, ki je v Rušah 
prezimovala. Župana bi naj ta odločitev kasneje stala njegove funkcije. A če pustimo 
legende ob strani, je jasno, zakaj so si mnogi prizadevali za status trga. Mesta in trgi 
so imeli namreč pomembno obrambno vlogo, lastno mestno in trško vodstvo, pravo ter 
sodne pertinence, pravice trgovanja, opravljanja obrti, pobiranja mitnin, oproščeni so 
bili nekaterih dajatev, niso bili v položaju osebne nesvobode kot vaški (fevdalni) podlo-
žniki, imeli so svoj poseben status, ki so ga potrjevale insignije, grbi, listine, pečati …

Najbolj se je kolonizacija v našem okolju razmahnila v 13.-14. stoletju. Takrat so nastajali 
prvi trgi in mesta. Za trge je bilo značilno, da se je formiralo gradbeno jedro s trškim 
javnim prostorom in hišami pomembnejših lokalnih veljakov ter javnih zgradb okoli 
njega. Na parceliranih zemljiščih so svoje hiše in delavnice postavljali obrtniki, trgovci, 
gostilničarji, mesarji … Obzidij, vodnih jarkov itd. trgi običajno niso imeli, pogosto pa 
so ob cerkvah in pokopališčih ob njih z obzidjem varovali prostor, imenovan cerkveni 
tabor (refugij). Urbano gradbena podoba trga je bila torej strnjena. V Rušah je bilo ena-
ko, le da naselje ni imelo priznanega statusa in s tem povezanih pravic ter obvez. Kljub 
temu so se krajani imeli za »tržane«. A v resnici je to obdobje kraj »preskočil«. Razvijal 
se je po svoji avtonomni logiki urbanega načina življenja, v odvisnosti od industrije in 
razvoja kraja kot centralnega naselja za manjše kraje iz njegovega »gravitacijskega po-
lja«. Sosednji kraji so še danes vasi, kljub temu, da imajo nekatere značilnosti urbaniza-
cije. Zlasti kar se gradbene podobe tiče, Bistrica na primer nikakor ne spominja na vas.

Bistrico ob Dravi je potok nekoč delil na Bistrico pri Limbušu 
(vzhod) in Bistrico pri Rušah (zahod). (foto: Jani Dolinšek)
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V svojem razvoju so Ruše spontano dobivale mestni značaj. Če se najprej ozremo za 
nekaterimi fizičnimi značilnostmi, je več kot opazno, da vaške hiše niso pogost pojav. 
So pa to stanovanjski bloki, večji, višji, drugače zasnovani objekti, ki so zrastli v pre-
tekli približno polovici stoletja. Druge zgradbe, ki služijo predvsem skupnim, javnim 
potrebam, kakršne so domovi kulture, športne dvorane, zgradbe, v katerih se opravljajo 
upravne storitve, velike šole ter industrijski, proizvodni, večji trgovski objekti, so tudi 
razpoznavni znak urbanega okolja in ne vasi. Enako smemo reči za mirujoči promet, 
parkirišča, razvejeno cestno mrežo, parke, obsežnejše zunanje športne površine in še 
bi bilo moč naštevati.

Značilnost mest je tudi, da niso ne gručasta naselja in ne naselja, razpotegnjena ob 
glavni cesti. Mesta razvijejo več notranjih enot, »četrti«. Med seboj se ločijo tako po 
zunanjosti, izgledu, kot po funkcijah, historičnem nastanku. Očitna je razlika med in-
dustrijsko cono »Tovarna«, severno od železnice, industrijskim kompleksom Lobnica 
na zahodu Ruš in bolj stanovanjskimi območji. Takšna so Center s številnimi bloki in 
centralnimi dejavnostmi, Viadukt na zahodni meji Ruš, pa Mirje med pokopališčem 
in Glazerjevo-Matavškovo. Tudi če kdo reče, da gre h Kolodvoru, dobro vemo, kam je 
namenjen. Če dodamo še Ruška vrata s stanovanjskimi bloki, trgovskim centrom in 
hotelom, Športni park od »stadiona« do ribiškega doma, bazena ter dijaškega doma in 
srednješolskega centra, gre le za naštevanje posameznih delov mesta, ki se med sabo v 
mnogo čem ločijo, a tako skupaj tvorijo mesto. Z uličnim sistemom vred, ki ga na pri-
mer v vaških zaselkih, kot so Fala, Smolnik, Lobnica, Bezena, Log ne moremo šteti za 
»tipično vaško značilnost«.

Mestni kontrast med centrom s centralnimi dejavnostmi 
in industrijsko cono. (foto: Jani Dolinšek)
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Prav tako so na primer očitne razlike med vasjo in mestom, ki hitro padejo v oči in so 
povezane s številčnostjo prebivalstva in s tem povezanimi funkcijami v prostoru. V 
mestih se koncentrirajo oskrbne, izobraževalne, upravne, zdravstvene, kulturne … sto-
ritve. Tam je tudi več delovnih mest in stanovanj. Povsem logično je, da je zato dnevna 
migracija izrazitejša. V Rušah je še vedno več tisoč delovnih mest za prebivalstvo iz 
okolice in veliko tukaj stanujočih dnevno potuje drugam, v službo ali na študij. Prav za 
Ruše pa je značilno, da je odstotek tistih, ki v domačem mestu (občini) najdejo zaposli-
tev, veliko večji kot drugod po Dravski dolini in sosednjih krajih ter občinah Selnica in 
Lovrenc. Tudi z gostoto prebivalstva na km2 je tako, kar seveda zelo vpliva na stroške 
investicij, vzdrževanja itd. na prebivalca. Zato se je v našem obrobju zgodila izrazitejša 
depopulacija in deagrarizacija. V Rušah so kmetije le še tri, odstotek tistih, ki živijo 
od kmetijstva, je padel pod dva. V terciarnem in kvartarnem sektorju je zaposlenih pri-
bližno tretjina, največ, okoli dve tretjini pa v sekundarnem sektorju, v »industriji«. Temu 
ustrezno se izrazito spreminja socialna in izobrazbena struktura. In vse to, kar je bilo 
našteto, govori o tem, da so Ruše mesto in ne vas, v kateri bi bilo prebivalstvo v bistveni 
odvisnosti od kmetijskih zemljišč in kmetijske dejavnosti. A če pogledamo v ozadje te 
trditve, potem ni težko opaziti, da ne drži povsem. Ta navidezna neodvisnost bi se hitro 
sesula, če bi pozabili na človekove ključne potrebe po zdravi hrani, zdravo in nizko en-
tropijsko pridelani ter transportirani. Prav zaradi tega mora biti kmetijstvo celostno vre-
dnoteno in ne zgolj z nekaj statističnimi podatki. Nekoč je bilo kmetijstvo v Rušah moč-
nejše. Danes ne more konkurirati drugim, konkurenčnejšim, bolj produktivnim okoljem. 
Moramo pa kljub temu preprečiti zaraščanje, opuščanje kmetijske pridelave in omogočiti 
bolj »butično« pridelavo in samooskrbo ljudi. Da to gre, se je preteklosti v kolonijah, ob 
glažutah, kovačijah, na fratah, ob železnici … dokazalo. Pred desetimi leti preizkušeni 
»projekt vrtičkarstva« pri Tušu (in še kje drugje) pa vabi k novim podobnim poizkusom.

Gruča hiš na Lobnici, hribovskem naselju v občini. (foto: Jani Dolinšek)
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Mesta, trgi in vasi se razvijajo ali zaostajajo z različnim tempom in iz različnih razlo-
gov. Kvantitativno tega ni težko spremljati. Tako so v Dravski dolini nekateri kraji po 
številu prebivalstva na daljši rok rastli (najbolj Ruše, pa tudi Dravograd, Radlje, Selnica, 
Log, Bezena …), drugim pa se je prebivalstvo zmanjševalo (najbolj Mariboru, Lovrencu, 
Podvelki, Ribnici …) Ali je stvar zgodovinskega naključja, da so Ruše (razen Maribora) 
danes daleč največje naselje (mesto) v Dravski dolini, čeprav so nekoč bili številni kraji, 
gospoščine, cerkve, trgi, dvori, graščine … bogatejši, pomembnejši? Spomnimo se na ra-
zvoj Dravograda, pa Bukovja, Vuzenice, Mute, Radelj, Brezna … Na vprašanje: »Zakaj 
je razvoj v različnih krajih tako različen, čeprav se, kar se tiče naravnih pogojev (lega 
kraja, prometna lociranost, naravni viri-bogastvo …), ni veliko spremenilo?«, ni mogoče 
enoznačno odgovoriti. Je pa v knjigi dovolj namigov o tem. Gotovo naravni pogoji niso 
zadostni, potrebno je še kaj. Za našo občino se je že pokazalo, kako odločilni so lahko po-
samezniki (na primer župniki), ki znajo prepoznati prave priložnosti, oblikovati cilje in 
najti pot do njih. Odločujoče so lahko politične poteze. Ponovimo, da je avstrijski minister 
pred sto leti odločil o gradnji kemične tovarne, da so bile nekatere samoupravne ambicije 
po povezovanju podjetij v velike sisteme (Tobi, Metalpast …) napačne. Med ljudmi se še 
danes sliši, da je politika »odpeljala« hladilnike, peči in pralne stroje iz Bistrice v Velenje 
in danes se ve, da je politika v časih bilančnega pomanjkanja električne energije z ekonom-
sko političnimi potezami spravila Metalurgijo, enega največjih porabnikov le-te, na kolena.

Gimnazija in srednja 
kemijska šola, dijaški dom 
ter del športnega parka z 
zunanjimi igrišči, športno 

dvorano in zimskim 
bazenom bistveno prispevajo 

h kvaliteti življenja  
v mestu. (foto: Jani Dolinšek)
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Če ni vse v številkah, velikosti …, kaj lahko potem rečemo o kvaliteti življenja v našem 
mestu, občini? Le nove tovarne, ceste, več obrti, turizma, boljša knjižnica, muzej, nova 
delovna mesta, kar vse je nuja, za kvaliteto življenja mnogokrat in za marsikoga niso 
dovolj. V času krize je to sicer res najbolj opazno. A, če hočemo odgovoriti na vprašanje 
o kvaliteti življenja, je potrebno narediti napor za premislek duhovne situacije časa in 
perspektive prihodnosti. Zdi se, da so Rušani v času latinske šole to zmogli. Zdi se, 
da so to zmogli tudi v času narodnega prebujanja in v kriznih predvojnih časih. In prav 
tako, ko je bilo treba vstati v bran razrednih interesov ali kasneje proti okupatorju ter 
za osamosvojitev. Ob tem zavedanju je nesmiselno, »zaganjati« se proti statusu mesta 
(kar nekateri počno), ki je itak simbolnega značaja in le »ugotavlja«, kaj je bilo v ruški 
bogati zgodovini doseženo. »Na novo« se ne da »delati zgodovine«. Bolje je danes živeti 
»spravljeno« s preteklostjo v dobrem in slabem ter obeti za boljše življenje.
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Statistični podatki: SURS, MNZ, spletne strani

Zakladi preteklosti - stopinje v sedanjost (ob 100-letnici zgradbe »štirirazrednice« v 
Rušah, ur. Vili Rezman, Ruše 1996

Razni časopisni članki in dokumenti zasebnih arhivov

*

Baš, Angelos: O dravskih splavarjih, spletne strani Sl. etnografskega muzeja

Bečan, Rok: Upravna zgodovina Lovrenške pokrajine v 17. in 18. st., dipl. delo, Lovrenc 
2009

Brate, Tadej: Gozdne železnice na Slovenskem, Kmečki glas, LJ 1994

Curk, Jože: Trgi in mesta na Slovenskem Štajerskem, ZO, MB 1991

Ferlic, Barbara: Mnenje glede omrežja Natura 2000 v Sloveniji z ozirom na postopke 
sprejemanja prostorskih aktov (tipkopis, neobjavljeno)

Godec, Marko in Kovačič, Franc: Limbuš pri Mariboru, ČZN, MB 1914

Grašič, Mira: Prispevki k zgodovini športa v Rušah, ŠDR 1994

Juvan, Ivan: Plavljenje lesa in splavarjenje po Dravi, Savinji in Savi, DGIT, MB 1986

Kavčič, Jože: razni rokopisi in tipkopisi (Steklarne - glažute na Pohorju; Zgodovinski 
razvoj industrije v okolišu Ruš; Industrijski naval na Ruše), neobjavljeno

Kolar, Nataša: Plovba po Dravi v prvi polovici 19. stoletja, spletne strani Sl. etnograf-
skega muzeja

Koropec, Jože: Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom do konca 16. 
stol., ZO, MB 1991

Mohorič, Ivan: Problemi in dosežki rudarjenja na Slovenskem, ZO, MB 1978

Mohorič, Ivan: Zgodovina železnic na Slovenskem, SM, LJ 1968

Montjuvin, Jacques: Razgledi po biblični zgodovini, Mohorjeva družba Celje, 1983
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Mravljak, Josip: K zgodovini Šentpavelske posesti na Fali, ČZN 1936

Munch L, Montjuvin J.: Razgled po zgodovini cerkve, Mohorjeva družba Celje, 1984

Pahernik, Franjo: Šajke in splavi na Dravi, tipkopis 1962

Pahič, Stanko: Drugo žarno grobišče v Rušah, Sazu 1955

Radovanovič S., Šmon M., Drava, Založba Ostroga, Maribor 2011.

Ramšak, Miha: Ob kovaškem ognju, LIRA, Ruše 2010

Ramšak, Miha: Železarna in livarna A. Pogačnik - naslednica starih fužin, diplomsko 
delo, MB 2009

Rezman, Vili: Igre in odri, LIRA, Ruše 2012

Rezman, Vili: Program za boljše življenje, LIRA, Ruše 2002, 2006

Rustja, Karel: neobjavljeni tipkopisi ob stoletnici koroške železnice, Ljubljana 2013

Šolar, Ludvik: Spomini na razvoj Tovarne dušika v Rušah, tipkopis Ruše 1988, UKM

Šoštarič, Mirko: Pota-ceste-ulice Maribora, ČZN 1/1996

Škrabar, Viktor: Ruški mitrej, ČZN 1922

Teržan, Josip: Kovačnica svobode, TD Lovrenc, 1966

Tovarna okovja in pločevinastih izdelkov Tobi (jubilejni almanah, 1953) in Pismo tov. 
Neci Jovanovu (1967)

Tovšak, Slavica: 100 let organiziranega planinstva v Rušah, ur. Vili Rezman, Planinsko 
društvo Ruše, 2001

Vodopivec, Peter: Južna železnica in industrializacija (Poglavja iz gospodarske in soci-
alne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stol., LJ 2009

Vrbnjak, Viktor: Janko Glazer - razprave-članki-ocene, ZO MB, 1993

Vrečko, Alojz: Podobe ruških šahistov; LIRA, Ruše 2007

Vurzer, Matija: Starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, Drobtinice 1865/6



Letos so nam založniško dejavnosti omogočili

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

DAVA d.o.o.

YAMACO d.o.o.

ELEKTRO MARIBOR d.d.

UPRASTAN d.o.o.

MARIBORSKI VODOVOD d.d.

PLANER d.o.o.

SELTRON d.o.o.

DIMNIKARSTVO ŽUPANEK d.o.o.

OBČINA SELNICA OB DRAVI

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
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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)

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
(Vili Rezman, 2013)

V PRIPRAVI
Almanah LIRA 2014 

ZAHVALJUJEMO SE VSEM,  
KI OMOGOČAJO NAŠO  

ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!
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