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RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)



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



www.lira-ruse.si
KRONIKA DRUŠTVA LIRA
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NAMESTO UVODA: 
»POLAGAMO RAČUNE«

V kratkem, 4. februarja 2017, bo društvo LIRA doživelo »polnoletnost«. Ob takšnih 
»prelomnih« dogodkih se večinoma samoizprašujemo o svoji preteklosti in o tem, 

kaj bi bilo dobro oz. potrebno spremeniti in kaj ne. Vprašamo se: »Kaj pa sedaj?« In 
si zastavimo (novo) strateško usmeritev, če je potrebno, če ne, pa vsaj kratkoročnejše 
programske usmeritve, pogled v bližnjo prihodnost. Pri tem je dobro, če se opremo na 
znane izkušnje, rezultate dela, ugotovljene pomanjkljivosti, lastne premisleke in druge 
okoliščine, razmere, ki se obetajo.

Kaj in kako smo počeli v preteklosti, katere aktivnosti izvajamo, pripravljamo, smo 
doslej predstavljali na dva prevladujoča načina. Prvega bi lahko imenovali »klasične-
ga«. To smo počeli tako, kot pač večina drugih delujočih društev.1 Vnaprej smo torej 
informirali, obveščali preko vabil, tudi medijskih, ter plakatov. Ker naša osebna va-
bila romajo na stotine naslovov, zlasti po poti elektronske pošte tudi k mnogim, ki niso 
člani društva, javna vabila pa so itak splošna, lahko rečemo, da je naš način vabljenja 
in obveščanja splošen, univerzalen. Občasno obveščamo »javnost« še o prireditvah, ki 
jih organizirajo druga društva, kadar se nam zdi, da je z naše strani prav pomagati in 
širiti pozitivne informacije. Za »nazaj« počnemo to (poročamo, informiramo) na obč-
nih zborih in z javno dostopnimi objavami poročil o delu na naši spletni strani (WWW.
LIRA-RUSE.SI). Tudi nekateri javni, množični mediji kdaj pa kdaj opazijo naše delo. 
Lokalno (občinsko) glasilo pač ne.

Drugi način je način, ki terja precej več dela, zlasti avtorskega, in tudi več materialne, 
finančne, organizacijske podpore. Govorimo o številnih obvestilih, poročilih, avtorskih 
tekstih, publikacijah, knjigah in drobnem tisku, foto galerijskih prispevkih itd. Skorajda 
ni prireditve, izleta, pohoda, predavanja …, ki ne bi bili »sporočeni javnosti« na način 
objave avtorskega članka, ki ga je o tem napisal(a) kdo od udeleženih. Na naši spletni 
strani so objavljene tudi knjige, ki jih izdajamo in tako ni treba zmeraj v knjižnico po 
klasično knjigo, če bi želeli brati kaj iz na primer opusa zgodovine naših krajev ali lite-
rarnega ustvarjanja someščank, someščanov, članic(ov) našega društva … Prav ponos-
ni smo lahko, da smo, seveda neprofesionalna, pa vendar edina resna založniška hiša v 
bližnjem okolju, edina založba na območju nekdanje »velike Občine Ruše«, ki dolgo-
ročneje načrtuje in sistematično izdaja avtorska dela. Tudi na tem področju slavimo. Ob 
izidu ALMANAHA 2016 lahko namreč zapišemo: »NAŠIH PRVIH 50 PUBLIKACIJ«.

Aktualni ALMANAH je tretji po vrsti. V prvem smo na kratko povzeli čas od ustano-
vitve društva do leta 2012, v naslednjem do zaključka leta 2014, sedanji pa se ozre na 
zadnji dve leti. Tako na društveno preteklost kot na »razvoj« naše lokalne skupnosti. Kaj 
bomo našli na naslednjih straneh Almanaha? Kakšna je njegova VSEBINA? 

1 Velik del društev, ki ne deluje »javno«, ki jih razen po imenu in kakšni občasni aktivnosti, namenjeni bolj 
»internim, čisto zasebnim interesom« skorajda ne poznamo, se najbrž izogne celo tem klasičnim oblikam 
javnega delovanja, obveščanja in statutarnim (zakonskim) določilom.



4 | ALMANAH 2016

Najprej SPLOŠNO POROČILO PREDSEDNIKA s predstavitvijo društvene »osebne 
izkaznice« Sledi STATISTIČNI PRIKAZ DRUŠTVENIH AKTIVNOSTI. Nato članek 
»DRUŠTVENI KALEJDOSKOP«, predlagani PLAN DELA 2017, predstavljenih bo ne-
kaj člankov izpod peres naših članic in članov s skupnim naslovom »MI PIŠEMO …«). 
Nekaj misli bomo posvetili temi NAŠIH PRVIH PETDESET (publikacij). Zaključili 
bomo s poizkusom, da na hitro ter le v konturah predstavimo še razmišljanja na temo 
»PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE«. Razmišljanja o tem, kakšen razvoj smo nekoč 
načrtovali, kaj se je medtem spremenilo in kaj se nam v razvojnem smislu v okviru lo-
kalne skupnosti, občine obeta. Še »to in ono« bo vmes navrženo, bolj sistematične, resne 
študije pa načrtujemo v prihodnosti kot monografske publikacije, brošure, knjige itd.
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POROČILO PREDSEDNIKA 
ZA LETI 2015 IN 2016 o delu 
društva za leto 2015/kurzivno 
(ležeče) pisano velja za leto 2016/

LIRA - DRUŠTVO ZA RAZVOJ, RUŠE 

Delo društva je v preteklem letu (2015) teklo v skladu s programom in planom, vsebin-
skim in finančnim, kakršna sta bila sprejeta s strani članstva na OZ ter podrobneje 

opredeljena s sklepi Upravnega odbora društva. Upravni odbor je delal glede na termin-
ski načrt na rednih, izrednih ter dopisnih sejah. Delo »v pisarni« in urejanje društvenega 
arhiva je pretežno obremenjevalo tajnico. Za članstvo je najpomembnejše redno delo v 
društveni pisarni v času dežurnih ur, ki teče nemoteno. V navedenem smislu posebnih 
razlik med leti 2015/16 ni.

Članstvo v društvu ločujemo na članstvo s plačano članarino in simpatizerje, udeležence 
naših prireditev, podporno članstvo. Rednih članov s plačano članarino je bilo lani 208, 
novih članov je od tega 36. Nekateri člani, ki so prej plačevali članarino, le - te lani niso 
poravnali. Vseeno so šteti v članstvo. Takšnih, ki so kadarkoli v preteklosti plačevali čla-
narino, pa prenehali, pa so se nam zopet pridružili, je tudi kar precej. Vseh članov(ic), ki 
so doslej (od ustanovitve društva) pristopili v članstvo, je bilo 1159. Seveda se članstvo 
med leti spreminja. Če nas je bilo v letu nastanka društva takih, ki smo plačali članari-
no 125, nas je bilo v letu 2016 natanko 173 (od tega je v letu 2016 novih 14). Vmes pa nas 
je bilo članov s plačano članarino leta 2006 že kar 569! Če se vprašamo po razlogih za 
nihanje članstva, ki je kar številčno, lahko opazimo nekaj značilnosti: 

• najprej: kakor je rasla pomembnost društva in članic(ov) pri odločanju o razvoju 
Ruš, kakor je torej rasla pomembnost Neodvisne liste za razvoj Ruš (Liste Lira in 
Društva LIRA), tako se je večalo članstvo v društvu. Podobno velja za (politično, 
odločevalsko) bolj izpostavljene in vidne člane(ice) društva. 

• po svetovni krizi, upadu gospodarske aktivnosti, naraščanju socialno neugodnih 
trendov je pričelo članstvo počasi usihati in se bolj ali manj ustalilo na nižji ravni 
številčnosti. Najbrž moramo računati na nadaljnji upad, saj društvo ne posega več 
v lokalno (in državno) dogajanje na operativni ravni in se bolj fokusira na strokov-
no, raziskovalno, kulturno varstveno področje ter področje turizma, družabnosti in 
rekreacije.

• društvo tudi zaradi povsem spremenjenih materialnih, finančnih pogojev dela ne 
more več slediti nekdanjim bonitetam, ki jih je nekoč nudilo - na primer podarjanju 
majic in drugega promocijskega materiala ter organizaciji dobrodelnih, neplačlji-
vih prireditev.
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• zanimiva je še ugotovitev, da je relativno upadalo članstvo »Rušanov«, naraščalo pa 
članstvo tistih, ki so prihajali iz drugih krajev in občin. Morda tudi to kaže na zmanj-
šan pomen politične identifikacije in pomembnejšo vlogo druge, kulturne, strokovne 
in športno rekreativne, turistične vsebine dela. Za delo na področju kulture je društvo 
s strani države tudi pridobilo status društva v javnem interesu (2013). 

Članstvo in javnost smo o »dogajanjih« obveščali kot doslej: z vabili (klasična pošta, 
elektronska pošta), s plakati, preko javnih medijev, preko naše spletne strani, neposredno 
na naših prireditvah …). Lahko smo veseli, da je dobro zaživela naša spletna stran, ki jo 
»servisira« Lidija Valenčak. Le piscev člankov bi moralo biti več, pa tudi za pošiljanje 
fotografij bi bilo zaželeno, da bi teklo bolj samoiniciativno. Sicer pa je naša foto galerija 
že kar »bogata« in zanimiva. Omenimo, da smo opustili »štetje obiskov« spletne strani, 
saj je »števec« registriral neobičajno velik obisk in bi navajanje teh številk bilo nerealno 
zavajanje, saj je šlo že v stotisoče. Seveda vas vseeno vabimo, »odprite« www.lira-ruse.si.

Naše delo je dokaj obsežno in v nekaterih primerih zahtevnejše, kar se strokovnosti in 
avtorstva tiče. Izpeljemo ga lahko samo s sodelovanjem drugih, ki sodelujejo kot av-
torji ali soorganizatorji. Mednje sodijo Univerzitetna knjižnica Maribor, Mariborska 
knjižnica, Pokrajinski arhiv Maribor, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Osnovna 
šola Janka Glazerja, Jskd Ruše, Športna zveza Ruše, župnijski uradi, Društvo ljubiteljev 
Mucove postrvi in druga lokalna društva. In seveda posamezni ustvarjalci, ki jih vseh 
tu ne naštevamo. 

Vsebinsko je naše delo vse bolj pestro in intenzivno. Zlasti velja to za področje razi-
skovanja, publiciranja, varovanja dediščine, pa tudi izletniško dejavnost, pohode, ki jih 
»opremljamo s potujočo« učilnico, predavanji, predstavitvami. Krči pa se obseg dejav-
nosti na področju zabavnih programov za mlade in dobrodelnosti, saj občina pri le teh 
ne nastopa več kot soorganizator in sofinancer, društvo pa tega samo ne zmore. Opazili 
smo sporadične poizkuse »posnemanja«, a bi le stežka pritrdili, da so uspešni in kaj več 
kot »občasni«. Nekaj je v Rušah tudi »novih dogodkov«. Takšne so na primer »Svetlice«, 
ko so decembra center mesta in tudi nekatere druge občinske lokacije odeti v bleščavo 
številnih lučk, lampiončkov …, ki visijo z dreves in kandelabrov. Obujeni »prvomajski 
pohodi z baklado« so bili kot utrinek hitro pozabljeni … Fascinacija lahko še zmeraj 
(vsaj kratkotrajno) politično učinkuje!

Področje financ postaja za društva vse bolj področje težko obvladljive problematike. 
Razen občine, ki je v zadnjem letu, dveh dvignila budžet za društva, drugi zmanjšujejo 
podporo za dejavnost (donatorji, sponzorji). Občina se je torej odločila drugače. Povečala 
je sredstva za delo društev, obljublja ažurno razpisovanje javnih sredstev, umika se z 
grožnjami, ki bi otežile delo društev (plačevanje najema prostorov, preselitve v druge, 
manj primerne prostore …). Je pa vse več »birokracije oz. administrativnih ovir …« 
Nekatera društva bodo zadnja leta imela zapisana v lepem spominu. Zlasti »reševalna, 
gasilska …«, ki so se »primerno politično organizirala«. Tudi društvo LIRA lahko na 
javnih razpisih pridobi nekaj sredstev za svoje založniške projekte, le da relativno vse 
manj. Nekaterim drugim, zaposlenim v javnem sektorju (»na občini«), pa bodo zadnja 
leta najbrž tudi ostala v (slabem) »finančnem spominu« (ZUJF …).
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Sredstva članarine velike večine društev, tudi LIRE, ne pokrijejo stroškov tekočega 
poslovanja (materialnih stroškov, stroškov korespondence, plakatov, računovodstva, 
najema in nadgradnje spletne strani, stroškov priprave in izvedbe prireditev, predavanj, 
okroglih miz, razstav …). Te stroške smo občasno pokrivali iz presežka pridobljenih 
sredstev donatorjev ali pičlih prostovoljnih prispevkov na prireditvah. Sredstva občine, 
pridobljena na razpisu, so skoraj v celoti namenska, za sofinanciranje knjig. Še dobro, 
da v našem okolju poslujejo tudi družbeno odgovorna podjetja, ki niso povsem pozabila 
na področje ohranjanja kulturne dediščine itd.

Iz navedenih razlogov morajo člani upravnega odbora nameniti vsaj eno sejo razmisleku 
o financiranju dejavnosti društva, primernemu dvigu članarine, ki naj pokrije vsaj teko-
če stroške (obveščanja, tj. kuvert, znamk, papirja, tonerjev, amortizacije strojne opre-
me, računalnikov, printerjev, scanerjev, fotografskega gradiva, najema spletne strani, 
nadgradnje le - te, računovodenja, stroške občnega zbora in občasnih pogostitev (čaja, 
soka, malice) na nekaterih pohodih, delo upravnega odbora … Žal za to ni prav velikega 
posluha. Na letošnjem občnem zboru predlagan minimalni dvig članarine, ki bi »pok-
ril« kaj več kot plačilo zakuske na občnem zboru, je takoj doživel nasprotovanje. Tudi 
kakršnokoli »privilegiranje« članic(ov), ki plačujejo članarino, pred tistimi, ki je ne, ne 
rodi uspehov. Očitno bodo potrebni nekateri »novi prijemi«, a nam pomladitev uprav-
nega odbora ne uspe. Sklep občnega zbora o tem je še nerealiziran …

Družabne, kulturne ter druge prireditve in izleti, pohodi ter potovanja povzročajo namreč 
obremenitve rednega poslovanja, ki je potrebno tudi za te aktivnosti, zato je potrebno naj-
ti vir za pokrivanje teh stroškov. Na vsak način pa je potrebno, čeprav gre za minimalne 
prispevke, zagotoviti, da nečlani, ki niso plačniki članarine za društvo, nosijo nekoliko 
višje breme kot člani. Tako smo v preteklosti že delovali in potrebno se je k tej praksi 
vrniti, saj prihranjena namenska sredstva za založništvo ne bodo zadostovala za daljše 
poravnavanje izdatkov za »tekoče poslovanje«. Knjig namreč ne prodajamo, ampak jih 
podarjamo šolam, knjižnicam, zainteresiranemu članstvu, obiskovalcem prireditev … in 
tako iz tega nimamo posebnih prihodkov. Kak »tu in tam prostovoljni prispevek« pa ne 
zadošča niti za promocijo knjig, ki jih sicer finančno omogočajo javni razpisi, sponzorji, 
donatorji, avtorji, ki ne terjajo nadomestil … So pa naše knjige podpora ustvarjalnosti 
posameznikov in način ohranjanja kulturne dediščine.

S celostnega vidika smemo naše delo oceniti kot pozitivno. V nadaljevanju bodo le v ta-
ksativnem smislu naštete naše aktivnosti. Posebej želimo opozoriti, da so nekatere prire-
ditve »seštevek« več aktivnosti, »dogodkov«, ki bi lahko bili samostojne prireditve, a bi 
se s tem povečali »režijski« stroški. Na primer »novoletno« srečanje, ki razen zabavnega 
dela ponuja še razstavo, video prezentacijo, kviz iz poznavanja kulturne dediščine itd. 
V mislih moramo imeti seveda delo, vloženo v pripravo takšne prireditve, pregled tiso-
čev podatkov, fotografij, oblikovanje, operativo … Za grafično podobo vabil, plakatov, 
programskega kartončka, foto arhiv, arhiv druge dokumentacije skrbijo člani društva 
sami in na ta način »sprotno« pripravljajo gradiva za društveni ALMANAH. Seveda pa 
članice(i) sami poskrbimo še za dekoracijo posamičnih prireditev, za peko peciva, pa-
lačink ali dobrot na žaru, skuhamo kaj iz kotla in prinesemo kakšno dobro kapljico …, 
da bi tako čim manj obremenjevali društveni proračun in čim bolje poskrbeli za dobro 
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razpoloženje. Seveda se jim ne zahvaljujemo vsakemu posamič, saj prispevajo skoraj vsi, 
eni več in drugi manj, vsi pa povsem »iz dobre volje« in za »dobro razpoloženje« To pa 
je tudi bistvo naših izletov, potovanj, pohodov, druženj ! HVALA vsem neimenovanim!

Udeležba na naših prireditvah je bila dobra. Na kulturnih prireditvah je bilo z udelež-
bo med 20 in 40 prisotnimi le nekaj prireditev, veči pa takih z med 40 in celo do 100 
obiskovalci. Točnih evidenc prisotnosti (prezenčnih list) v glavnem ne vodimo, fotodo-
kumentacijo hranimo v arhivu. Dobra je bila tudi udeležba na pohodih in izletih, po-
tovanjih. Nekaj pohodov po domačih krajih z udeležbo pod 20, večinoma pa v številu 
potnikov enega avtobusa, na dobrodelni prireditvi tudi več sto udeležencev. Prireditve, 
ki se jih udeleži za dva avtobusa potnikov, so težko obvladljive z vidika usklajevanja 
skupin, zato se jih kaže izogibati. Bolje je slediti načelu »manj številčno, a kvalitetno«. 
Po zbranih vtisih udeležencev naših družabnih in drugih prireditev ocenjujemo, da so 
prireditve dobro organizirane, izvedene in po vsebini primerne. Izvajali smo jih pretežno 
v restavraciji, tudi kavarni hotela Veter, v konferenčni dvorani Vetra ali v avli oziroma 
v dvorani Doma kulture Ruše ter Pri Mucu.

Nekaj prireditev je bilo izvedenih, čeprav niso bile načrtovane, nekaj jih je prestavljenih 
v leto 2016 (2017). Nekaterih prireditev nismo izpeljali (obiranje grozdja 2015), ker tega 
niso dopustili vremenski pogoji.
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SHEMATIČNO PRIKAZANO 
POROČILO 2015/kurzivno  
(»ležeče«) pisano velja za leto 2016/
UPRAVNO - ADMINISTRATIVNO - ORGANIZACIJSKO DELO

• OBČNI ZBOR ČLANSTVA (1) (1)
• REDNE SEJE UO: 3 (3)
• IZREDNE SEJE UO: 1 (0)
• KORESPONDENČNE SEJE UO: 1 (0)
• SESTANEK NO: 1 (1)
• NEFORMALNI SESTANKI IN DEŽURSTVA: preko 30 (preko 30)

DRUŽABNE PRIREDITVE

• LIRINO NOVOLETNO SREČANJE
• TRGATEV PRI MARINU V LIMBUŠU
• RAZŠIRJENA SEJA UO S PREDSTAVITVIJO KNJIGE »POKOPALIŠČA II«, 

ALMANAHA IN Z DEGUSTACIJO

IZLETNIŠKE PRIREDITVE, POHODNIŠTVO, POTOVANJA

• IZLET ZA ŽENSKE, Banja Luka (Mađarska-Goričko)
• POHOD NA PEČKE (individualno)
• IZLET V BERLIN (IZLET V GORIŠKA BRDA)(IZLET V ALBANIJO)
• IZLET V MIXNITZ (skupaj s ŠZR)
• 24 UR MARTNICE (dobrodelna prireditev, z OŠ JG, ŠZR) (24 UR MARTNICE)
• POHOD K AREHU (skupaj s PDR in ŠZR) (POHOD K AREHU)
• TRI CINE (Dolomiti, Ivekov memorialni pohod) (PLANICA, TAMAR)
• VZPON NA ŠUMIK IN UČILNICA V NARAVI (s ŠZR) (VZPON NA ŠUMIK)
• POHOD PO Z(A)DRAVJU (z učilnico v naravi)
• POTOVANJE V HERCEGOVINO (obiranje mandarin) (BRAČ-OBIRANJE OLIV)
• OBISK BLAGDANSKEGA ZAGREBA
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PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, KULTURNE PRIREDITVE

• RUŠKA KULTURNA DEDIŠČINA (predavanje, razstava, z ZVKD)
• LIRIN ALMANAH (okrogla miza, predstavitev) (predstavitev)
• PREŠERNOV DAN - PATRIK ZA PREŠERNA, recital
• GREGORJEVO - »PTIČKI SE ŽENIJO«
• TALENT V GLA(S)ZERJAVEM RODU (strokovni posvet, razstava, literarno sre-

čanje, z UKM, MK, ZŠ RS, OŠ J. Glazerja, Ruše)
• RUŠKI DOMOLJUBI Kknjiga, predstavitev, okrogla miza)
• OSEBNE/ZASEBNE KNJIŽNICE (strokovni posvet)
• TALENT V RODU (izid knjige, javna predstavitev)
• BIO(biblio)GRAFIJA ALENKE GLAZER (izid knjige in javna predstavitev, svečana 

akademija, razstava)
• LIRIN DOBRODELNI KNJIŽNI SEJEM (sejem rabljenih knjig z OŠ JG) (sodelo-

vanje z zavodom Hram v Selnici)
• FALSKI GROF ZABEO - ZASEBNE KNJIŽNICE (predavanje)
• FALSKI GROFJE IN NJIHOVE KNJIGE (domoznanski razgovor)
• SIRIJA PRED IN PO DRŽAVLJANSKI VOJNI (predavanje, pp)
• SKRB ZA OKOLJE - RUŠKA NARAVNA DEDIŠČINA (predavanje, razstava, z 

ZVND)
• KMEČKO BRALNO DRUŠTVO RUŠE - 150 let (predavanje)
• MARIJINI ČUDEŽI (predavanje, pp ob Ruški nedelji, z ŽU Ruše)
• NAŠI DUHOVNIKI IN NJIHOVE KRONIKE (predavanje in pp predstavitev)
• IRANSKA DOGODIVŠČINA (pp, potopisno predavanje)
• RUŠE, MESTA MIRU IN SPOMINA (pp, predavanje)
• RUŠE, SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA (predavanje, razstava, z ŽU Ruše)

RAZSTAVE

• PEJSAŽI (razstava fotografij Mateje Njivar in Petra Zajfrida) 
• FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »OBUJAMO SPOMINE« 
• RUŠKA KULTURNA DEDIŠČINA (razstava fotografij, z ZVKD)
• TALENT V GLA(S)ZERJEVEM RODU (razstava slik, razstava knjig)
• ZASEBNE KNJIŽNICE (power point razstava)
• NARAVNO BOGASTVO POHORJA - RUŠKA NARAVNA DEDIŠČINA (razstava 

in power point, z ZVND)
• IRANSKA DOGODIVŠČINA (power point)
• RUŠE, MESTA MIRU IN SPOMINA (foto, power point)
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• RUŠE, STAVBNA DEDIŠČINA (foto, power point razstava, z ŽU Ruše)
• POWER POINT RAZSTAVE so bile izvedene ob vseh založniških projektih, preda-

vanjih, predstavitvah …

RAZISKOVALNA DEJAVNOST2

• Raziskave za (že) izdane in načrtovane knjige
• Raziskave in delna ureditev arhiva ZKO Ruše, s PAM
• Raziskave knjižne zapuščine grofa Zabea z UKM - načrtovan izid knjige
• Raziskave v zvezi z rodbino Seifrid-Štempihar
• Raziskave knjižne zapuščine ŽU Ruše, načrtovan izid knjige
• Raziskave knjižne zapuščine ŽU Limbuš, načrtovan izid knjige
• Raziskave v zvezi z izidom knjige Dr. Anton Jehart, z NŠAM
• Raziskave v zvezi z izidom knjige Biografski leksikon Ruš
• Raziskave v zvezi z načrtovanim izidom knjige Fala
• Raziskave v zvezi z načrtovanim izidom knjige Zgodovina TDR
• Raziskave v zvezi z načrtovanim izidom knjige Stavbna dediščine - stanovanja
• Raziskave v zvezi z načrtovanim izidom knjige Mesta miru in spomina - III
• Raziskave v zvezi z načrtovanim izidom knjige Naši duhovniki in njihovo delo - kronike

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

• LIRIN ALMANAH, knjiga
• RUŠE, MESTA MIRU IN SPOMINA, knjiga
• RUŠE, SAKRALNA STAVBNA DEDIŠČINA, knjiga
• RUŠKI DOMOLJUBI, knjiga
• RUŠE-TALENTI V GLA(S)ZERJEVEM RODU, knjiga
• ALENKA GLAZER - 90 LET, brošura - študija
• MESTA MIRU IN SPOMINA - POKOPALIŠČA (II.DEL)
• ALMANAH 2016
• OBJAVE ČLANKOV NA LIRINI SPLETNI STRANI

2 Pod pojmom raziskave imamo v mislih vsa pripravljalna dela, delo v knjižnicah in arhivih, zbiranje in študij 
gradiva, literature, fotografij, arhivskih dokumentov, intervjuje z zgodovinskimi pričevalkami(ci) …
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GLASBENE PRIREDITVE

• MARUŠEK (večer glasbe in smeha)
• PREŠERNOV DAN (recital Patrika Vicmana)

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI SO NAM KAKORKOLI POMAGALI PRI 
IZVEDBI NAŠEGA LETNEGA PLANA!

VILI REZMAN, pREDsEDNIk



 | 13

KALEJDOSKOP

Beseda (pojem) kalejdoskop je za naslov kratkega prispevka o zelo raznovrstnem delu 
v društvih izbrana namerno in zdi se, da je čisto primerna. Kalos pomeni lepo, eidos 

pa podoba in kalejdoskop je valjasta naprava, znotraj obložena z ogledali in napolnjena 
s svetlečimi barvnimi delci. Vsak premik, zasuk valja ima za posledico spremembo vse-
bine, lepih podob, vtisov, ki se pri tem ustvarjajo. Vseeno je vse skupaj nekako »ureje-
no«, simetrično, urejen nered, saj valjasta posoda ohranja neko stalnost, zunanjo obliko, 
»red«, znotraj katerega se vse nenehno spreminja. V naših mlajših letih smo otroci radi 
»pokukali« v to napravico, v kalejdoskop. 

Za ta kratek članek je kalejdoskop metafora za društveno organiziranje in delovanje. 
Društva so prostovoljne organizacije, v katere se združujemo ljudje podobnih interesov, 
potreb, želja, prostočasnih aktivnosti. Nekatera so bolj, druga manj specializirana. Prav 
zaradi pestrosti interesov so številna društva tudi sekcijsko notranje urejena, druga pa 
se za takšno organizacijsko razdrobljenost ne odločijo. A kakršna koli že je pestrost in-
teresov in organiziranost društev, vsa morajo delovati znotraj organizacijskih in drugih 
okvirov, zakonskih, občinskih in drugih predpisov, ki ohranjajo temeljni »kalejdoskopski 
okvir«. Sicer bi se vsi ti »pisani drobci razsuli« in lepih podob ter njihovega nenehnega 
spreminjanja, bogastva ne bi bilo več. Če na kratko povzamem: društva, ki omogočajo, 
spodbujajo, ohranjajo izražanje, oblikovanje ter izživetje nepreštetih potreb ter interesov, 
so družbeno bogastvo. Ne le kulturno, športno, tudi socialno, umetniško itd.

Število društev v naši občini je nenavadno veliko. In še kar narašča. V zadnjih letih se 
vsaj občasno sliši kaj o delovanju s.p.- jev na kulturniškem ustvarjalnem polju, pa o no-
vih vokalnih skupinah, društvih, ki so se poimenovala kot Društvo Glazerjeva domačija, 
Aktivni smo, Smoteater, Vašteater, Portret, Društvo za oživitev Pečk … Nekatera od teh 
društev so se občasno že predstavila v javnosti s kakšno od svojih aktivnosti, drugih, 
morda celo večine od več kot 100 društev v občini pa celo boljši poznavalci društvene 
scene ne poznamo prav dobro. Ne delujejo v javnost - vsaj kontinuirano, sistematično, 
z objavljenimi letnimi načrti dela ne. Najbrž imajo druge, široki javnosti manj transpa-
rentno predstavljene »potrebe«. Potrebe po takšni obliki delovanja so nekako zastrte, 
domnevamo pa lahko, da so nastale iz različnih razlogov. Organizacijskih, upravljalskih, 
finančnih, davčnih … Zelo zanimivo pa je, da se kot »odgovorne oseba« v več različnih 
društvih pojavljajo isti (ali močno konfliktno interesno povezani) posamezniki! 

Lokalna skupnost ima v tem kalejdoskopu eno ključnih vlog. Lahko spodbuja, lahko 
usmerja, sofinansira itd. društvene dejavnosti. Po tem, ko so bila vsaj nekatera društva 
v zadnjih letih s strani občine na močnem »prepihu« (prostori, financiranje, vsebina de-
javnosti …), se je veter polegel. Člani(ce) društev so vendarle tudi volivci(ke)! Občina 
je za društva našla nov model naklonjenosti (izdatnejše financiranje), nekatera društva 
prav posebej preferira, selekcijski sistem je opazen skozi različne pravilnike, razpise …, 
ki so enim pač bolj, drugim manj naklonjeni. A »v celem« smemo reči, da je za društva 
denarja v zadnjih letih nekaj več. Strategije, kaj in kako z društvenim življenjem, de-
javnostjo in infrastrukturo, pa še ni (vsaj javno dostopne ne)! A to, kar se tiče strategij, 
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dolgoročnih programskih usmeritev, je sedaj že kar nekaj let moč opaziti tudi na drugih 
področjih življenja v lokalni skupnosti. Pač kalejdoskop! 

Kako se znotraj tega znajdemo »liraši«? Kar gre. Res je, da je lep del naših programov, 
aktivnosti … dobil »domovinsko pravico« pri drugih »nosilcih«. Pohodi, dobrodelne, 
rekreativne in druge prireditve, prireditve za mlade, etno prireditve. Tu ni mesto za 
ocene, komu so preveliki (premajhni) čevlji, v katere je vstopil. Je pa očitno, da so se 
nekatere prireditve skušale komercializirati, da so na račun preteklega dela društev že-
leli bolj neoliberalni poslovneži kaj zaslušiti, a se jim ni izšlo. Nekaterih prireditev, ki 
so bile nekoč številčnejše obiskane pa ni več ali pa izzvenijo bolj klavrno. Pod nekatere, 
na primer Unicefov dan v Rušah, se »podpisujejo napačni«.

Tudi v društvu LIRA so interesi zelo kalejdoskopski, spremenljivi, nekateri (nekoč 
všečni) so poniknili, drugi se ohranjajo, pojavljajo se novi. Tako se prestrukturira tudi 
struktura in številčnost članstva, zainteresiranost posameznikov in organizacij. Temeljno 
usmeritev dajejo najbolj aktivni in o sprejemljivosti njihovih pobud med še vedno šte-
vilčnim članstvom se odloča na občnem zboru. A nekaj je vse bolj jasno. Tako izrazita 
raznovrstnost aktivnosti, ki je bila značilna za LIRO v preteklosti, se postopoma zožuje. 
Za ohranitev starega načina dela bi bilo potrebno večje število resno angažiranih članov 
in precej več denarja. Ker je to za sedaj »klic v nebo«, se vse bolj jasno izrisuje (zožena) 
bodoča podoba delovanja društva. Fokusirana je na tri področja: 

• na pohodništvo, potovanja, družabne prireditve
• na raziskovalno in založniško dejavnost
• na snovanje razvojne politike »za boljše življenje«.

Aktivni člani društva tako obsežnega dela kajpak ne zmoremo sami. Zato se povezujemo 
tudi z drugimi društvi, organizacijami, zavodi, znanstvenimi institucijami in opaznimi 
predstavniki le - teh. 

Morda lahko našo »odprtost« sodelovanja ponazori navedba posameznih sodelavcev. 
Zlasti tistih, ki so prispevali v smislu pisnih prispevkov oziroma predavanj. O tem ne-
kaj v članku »Naših 50«.

Kalejdoskop pa bi bil pomanjkljiv, če ne bi vsaj nakazali naše hvaležnost tistim, ki sicer 
niso raziskovali, organizirali, vodili … prireditev LIRE, a bi bilo brez njihovega »pri-
spevka« naše delo okrnjeno, manj prijetno, zabavno, privlačno … To so naše »ikone«. Ne 
moremo jih poimensko naštevati, gotovo bi koga po »krivici« izpustili. A to so tisti(e), 
ki so naši člani že dolga leta, tisti(e), ki kuhajo, kolinijo, pečejo pecivo, krofe, torte …, 
organizirajo, prinesejo svoje žganje, vino, skratka tisti, ki »darujejo«, skrbijo za dobro 
razpoloženje …

HKRATI, KO SE JIM ZAHVALJUJEMO, SI ŽELIMO, DA OSTANEJO Z NAMI 
TUDI V BODOČE!
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KOLEDAR PRIREDITEV 
(PROJEKTOV) 2017
FEBRUAR

PETEK, 10. 2., 18.00, VETER:
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, pp 
PREDSTAVITEV ALMANAHA 2016 
OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
»LAHOVA KNJIŽNICA« V LIMBUŠU
(sodelovanje na strokovnem posvetu, Limbuš - priprava zbornika referatov)

MAREC

SOBOTA, 11. 3., 6.00:
CVETLIČNI SEJEM-PORDENONE (izlet za ženske)

TOREK, 21. 3., 9.00, KNJIŽNICA JG, RUŠE: 
POSEBNEŽ S POHORJA: dr. ANTON JEHART (strokovni posvet) 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ IN KNJIG 
RUŠKA ETNOGRAFIJA (predstavitev zbornika referatov)

APRIL 

PETEK, 21. 4., 18.00, VETER: 
DAN KNJIGE: NAŠIH 50 (fotografska razstava in predstavitev knjige) 
LIRIN DAN ODPRTIH VRAT
BEYSONOVA IN YARINA USODA (predstavitev knjige Ane Koritnik o begunskih 
otrocih)

MAJ

ČETRTEK - SOBOTA, 18. do 20. 5.: 
»ŠARGANSKA OSMICA« (potovanje v Srbijo)
KDO JE BIL KDO NA SMOLNIKU? (okrogla miza, Koča na Šumiku, ob otvoritvi koče)
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JUNIJ

NEDELJA, 4. 6.:
PRAZNIK ČEŠENJ (izlet v Goriška Brda z degustacijo tamkajšnjih dobrot)

PETEK, SOBOTA, 9. in 10.:
24 UR MARTNICE (dobrodelni pohodi)

NEDELJA, 25. 6.: 
POHOD K AREHU

JULIJ

SOBOTA, 8. 7.:
IVEKOV MEMORIALNI POHOD: POHOD NA KRVAVEC

AVGUST

RUŠKA STAVBNA (STANOVANJSKA) DEDIŠČINA (izid in predstavitev knjige ter 
razstava fotografij)

SEPTEMBER

SREDA, 6. 9., 18.00, VETER: 
RUŠKA NEDELJA, BIOGRAFSKI LEKSIKON (predavanje, predstavitev knjige NAŠI 
DUHOVNIKI IN NJIHOVE KRONIKE)(ogled cerkve)

SOBOTA, 23. 9., 9.00:
POHOD OB LOBNICI - VZPON NA ŠUMIK

NEDELJA, 24. 9., 9.00:
POHOD PO Z(a)DRAVJU

OKTOBER

PETEK - NEDELJA, 13. do 15.:
MANDARINE - SLAPOVI KRKE
OBIRANJE GROZDJA (predavanje, obiranje, degustacija)
MESTA MIRU IN SPOMINA-POKOPALIŠČA, III. del (izid knjige in predstavitev)
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NOVEMBER

PETEK, 10. 11., VETER:
MARTINOVANJE (predavanje in degustacija z vinskim ocenjevanjem-tekmovanjem)

DECEMBER

PETEK, 29. 12., 18.00, VETER:
SLOVO OD LETA
ALMANAH 2017 - PBŽ (predstavitev Programa za boljše življenje)

Program je pisan tako, da so posamične dejavnosti rokovno fiksirane, nekatere pa bomo 
izvedli ad hoc, ob primernem času in ko bodo ustrezno pripravljene.

Lokacije prireditev so večinoma predvidene vnaprej, možne pa so seveda tudi spremem-
be. O vseh spremembah ali drugih prireditvah, ki niso zajete v koledarju, pa jih bomo 
skušali organizirati, bomo članstvo in javnost vnaprej obveščali. Tako bo na primer s 
predstavitvami knig, (potopisnimi) predavanji, razstavami, kratkimi (poučnimi) izleti 
manjših skupin, obeležitvi dneva prostovoljstva, obiski kulturnih institucij ob dnevih 
odprtih vrat, s sodelovanjem z drugimi društvi … 

Naše delo bomo nadaljevali tudi na področju raziskovanja in publiciranja. Sodelovali 
bomo z različnimi institucijami, medijskimi hišami, društvi. V ospredju bodo razisko-
vanja na področju »ruškega« knjižničarstva, zgodovine gospodarstva, krajev in občine, 
pa raziskovanja zgodovine šolstva, varstva kulturne dediščine, etnografije, kronik, bio/
bibliografij …

Skratka, dela več kot dovolj in zato vabljeni k sodelovanju!
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MI HODIMO, POTUJEMO, 
SE ZABAVAMO, PIŠEMO …3

LIRINO POHODNIŠTVO 

Ali v hribe, ali po ravnem, Liraši se pač radi podamo na pot. Če nas k temu prisili na-
rava, pa sploh ni oklevanja.

Spomladanska pozeba nam je ‚‘pojedla‘‘ vse češnje, zato smo se ponje odpravili v Brda, 
kjer jih je menda zmeraj dovolj. Odpravili smo se na skrajni zahod Slovenije, na »mejo z 
Italijo« s kar dvema avtobusoma. V Brdih, na poti tja in nazaj smo ugotovili, da iz naših 
krajev nismo bili edini. Srečali smo dve ekipi Selničanov, pa ruške planince s Frančekom 
na čelu, morda pa je bil tam še kdo, ne da bi mi vedeli za to. No, pa že naša ekipa je bila 
zelo »pestra«. Bili smo iz naše in sosednjih občin, iz Pesnice, Benedikta, Polskave … 

Pohod na »Praznik češenj v Brdih« je slej ko prej dobro uspel. Nekateri bi se kar vrnili. 
Morda pa res še kdaj …? In kaj nam je bilo všeč? Najprej seveda tradicionalna »Lirina 
družba« - že od vstopa na avtobus naprej je bilo prijetno. Pa se nam za to ni bilo treba 
preveč ozirati po dobri kapljici - prijatelji, znanci so garant za razpoloženje. In, čeprav so 
Goriška Brda okroglih 250 km oddaljena, smo bili kar naenkrat tam. Lepo smo bili spre-
jeti in naenkrat je bila večina udeležencev v rdečem - takšne so bile namreč priložnostne 
majice, ki jih je organizator (PD Brda) po zmernih cenah ponujal na svoji stojnici. Potem 
pa pohod. Najbrž dobrih deset kilometrov nas je vabilo. »Od češnje do češnje«. Češenj 
je bilo res veliko, a drevesa ob poti so bila vsaj do višine, do katere sežemo brez lestev, 
obrana. Domačini so nam kasneje pripovedovali, da zato, ker sicer prihajajo »Italijani«, 
ki se tam obnašajo, kot da so češnjevi nasadi, nasadi marelic, breskev, fig ter jeseni vino-
gradi … njihovi. In se obnašajo naduto, če jih opozorijo, da ne bi smeli tako. Mi pa smo 
kmalu opazili, da so do nas imeli prijaznejši odnos. Na postojankah, kjer so nas čakali, 
so nam brezplačno ponujali češenj brez omejitev, tako da smo se jih res lahko »nazoba-
li«. Še kakšno pecivo je bilo zraven, pa čaj, sok, vino … Degustirali smo različne vrste 
likerjev, na koncu sirov, salam, klobas … Pred zadnjo degustacijo pa smo se najedli še 
3 Članki, objavljeni v tem bloku, so nekateri članki, večinoma objavljeni na naši spletni strani in niso »popra-

vljani«, lektorirani. Ohranjena je njihova avtentičnost.
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»makaronflajša« (pašta šute). Nekateri smo imeli srečo, da smo bili deležni še domače 
redkvice (je prijalo). Ko so udeleženci nakupili še češnje in marelice za domov, smo bili 
deležni še darilca, stekleničke vina iz Brd, in … nazaj na avtobus.

Vsega, s čimer smo bili zadovoljni, na kratko ne moremo popisati. A tisti, ki smo želeli 
biti malo bolj pozorni, smo se lahko navdušili nad tukajšnjo elitnejšo arhitekturo, sijajno 
cerkvijo v Biljani (le malo mlajšo od ruške), njenim interierom, štukaturami, slikami, 
kiparskimi deli, freskami … Lahko smo opazili tudi, da »smo sredi Soške fronte«, pod 
Matajurjem in Sabotinom in med modernimi vinskimi kletmi (Klet Brda, Movia) ter 
točkami »popularnosti«, kjer so snemali serijo Ena žlahtna štorija (Gradič), po kateri so 
tudi imenovali pohodniško pot. 

A, čeprav po pohodu rahlo utrujenih nog zelo zadovoljni, smo se morali pripraviti na 
povratek. Saj veste, z LIRO je celo povratek vesel in sproščujoč. Tokrat še zlasti, saj smo 
se kljub slabim vremenskim napovedim izognili prav vsem nevihtam - deževati je priče-
lo zmeraj točno takrat, ko smo se mi že umaknili v naše avtobuse. In, ko smo se pozno 
popoldne vračali na Štajersko, je bila ta obsijana z zahajajočim soncem. 

Nismo dolgo zdržali doma, že naslednji mesec smo se odpravili na Ivekov spominski 
izlet, tokrat v Planico in Tamar.

Planica, naš biser pod Poncami, nas je pričakala vsa obsijana z dopoldanskim soncem. 
Prijazna vodička nam je podrobno razkazala športni center. Čeprav smo vedeli, da je to 
nekaj velikega, novega, lepega, smo bili nad videnim navdušeni. Še pred kakšnim le-
tom je bilo tukaj eno veliko, veliko gradbišče. Danes je okolje urejeno, tudi zelenje se že 
razrašča. Pogoj za poseg v naravo je namreč bil, da so morali za vsako posekano drevo 
zasaditi dve novi drevesi.
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Z razgledne ploščadi smo si najprej ogledali zunanje objekte. Poleg osmih skakalnic tudi 
tekaške proge, proge za rolkanje in velik nogometni stadion. Še bolj smo bili preseneče-
ni nad objekti pod zemljo. Malo je bilo hladno, saj je temperatura okrog 00 C, kjer je v 
dveh etažah kar 800 m tekaških prog na cca 40 cm debeli snežni odeji iz naravnega sne-
ga. Ta snežni stadion je namenjen vsem, tako vrhunskim športnikom kot rekreativnim 
smučarskim tekačem - v poletnih mesecih, saj so v zimskih mesecih v istih prostorih le 
parkirišča za avtomobile. 

Ogledali smo si tudi muzej, ki je prav tako v dveh nadstropjih. Poleg sprehoda v bogato 
zgodovino, ki jo Planica seveda ima, smo se lahko preizkusili tudi na simulatorju sko-
kov. Čeprav so bile punce dobre, je zmagal Matjaž s 140 m.

Zunaj so na skakalnicah začeli s treningi skakalci in skakalke, od ‚‘najmanjših‘‘ do ‚‘naj-
večjih‘‘. Videli smo veliko skokov in nekateri so imeli to srečo, da so ujeli tudi najboljšo 
skakalko na svetu, Japonko Saro Takanaši.

S sedežnico smo se vzpeli na vrh same Bloudkove velikanke. Ja, pa res so hrabri vsi, 
ki se spustijo od tukaj dol … Mi smo v dolino odšli raje po stopnicah ali s sedežnico.

Naš izlet smo nadaljevali po dolini v Tamar, kamor smo prispeli po uri hoje. Na koncu 
poti nas je pozdravil s soncem obsijani Jalovec - najlepša gora v naši mali domovini. 
Še pogled proti čudovitemu izviru Nadiže - Save Dolinke, kratek počitek v planinskem 
domu Tamar in polni lepih vtisov smo se odpravili proti domu. 

Po vročih poletnih mesecih nam je prijala osvežitev ob potoku Lobnica, zato smo se 
odpravili na Šumik, na naš tradicionalni ‚‘naskok na Šumik‘‘.

Zadnja sobota v septembru je bila kot naročena za nabiranje gob ali trganje grozda. Pa 
vendar nas je kak ducat LIRAŠEV skočilo na Šumik. Zaradi branja grozdja nas ni skrbe-
lo. Smo vzeli kar s sabo lansko letino našega agilnega člana F. Kovačiča in jo med po-
tjo »pospravili« do zadnje kaplje. Gobe? Te nas bi morale skrbeti? Nas niso. Za kakšno 
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»župco« ali nekaj več smo jih nabrali kar spotoma. Ampak, naš glavni cilj je bil pohod 
ob Lobnici, obiska novih gospodarjev Koče na Šumiku (Harič - Šahtlerjevih) in gospo-
darja na Mladinskem domu Smolnik, torej na Jehartovem. Na Jehartovem smo se ustavili 
za okrepčilo. Klobase so teknile, tudi pivo in brajdošnica, peciva, ki sta ga spekli Jelka 
Kovačič in Metka Rezman, pa tudi ni nič ostalo.

Na kratko sta zgodovino Jehartovega predstavila Vili Rezman in lastnik Dušan Grimšič, 
ki tudi vodi »duhovni center« ter Klub prijateljev narave na Smolniku. Zelo ljubeznivo 
je dal na voljo tudi nekaj dokumentov, fotografij iz preteklosti. Popeljal nas je po pose-
stvu (nekoč je merilo 4 ha, danes le še slabo polovico tega) in predstavil lokacije, kjer je 
nekoč bil bazen, mala hidro centrala, gospodarsko poslopje in hlev, kjer so med drugo 
vojno skrili Dalmatinovo biblijo. Danes mnogi poznajo ta Mladinski dom po hoji po 
žerjavici, po duhovnih vajah, indijanski savni, jogi in še čem. V prihodnje pa se morda 
vse skupaj nadgradi. Že razmišljamo o obnovi doma in okolice, o knjigi, ki bi popisa-
la njegovo zgodovino, o vzpostavitvi Jehartove spominske sobe … Številne »sanje« iz 
Lirinega programa so se doslej že uresničile. Morda se še kaj …?

Kakšen drobec gotovo že do pohoda v naslednjem letu. 

Že sedaj vas vabimo na ponovno snidenje!
pOVZELA: LIDIJA VALENčAk
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LIRIN IZLET ZA ŽENSKE NA GORIČKO  
IN V PORABJE

Ta tradicionalni, letos že 17. po vrsti enodnevni potep po različnih destinacijah,rezer-
viran samo za ženski del populacije našega društva LIRA, je bil letos načrtovan in 

tudi izpeljan z obiskom Goričkega in pa manj znanega področja na Mađarskem, kjer 
živi naša slovenska manjšina porabski Slovenci – Porabja.

Od gasilskega doma Smolnik smo krenili z udobnim avtobusom ob 7. uri zjutraj, ga 
do Maribora napolnili z našimi članicami, in seveda, našim zapriseženim vodnikom g. 
Mirom Jauševcem ter njegovim pomočnikom g. Stanetom Krainerjem in šoferjem, tudi 
z Jauševcem, ampak Petrom. Smer Lenart, Radgona do Cankove v gostišče AJDA na 
obvezno kavico, potem pa naprej do naselja Gornji Slaveči v občini Kuzma, kjer nas je 
dočakal njihov župan. g. Jože Škalič in nam v njihovi evangeličanski cerkvi predstavil 
sam kraj,njihovo zgodovino in osnove evangeličanske vere, ki temelji na medsebojnem 
razumevanju, skromnosti, ki dopušča tudi poroke njihovih dušnih pastirjev. Nekaj je 
povedal tudi o cerkvi Sv. Kozme in Damjana v Kuzmi, ki pa je katoliška, bolj bogato 
opremljena in zlasti bolj bogato poslikana od evangeličanskih.

Nato smo se skupaj odpravili preko meje in se kar nekaj časa vozili skozi značilno pa-
nonsko pokrajino, kjer se nahaja tudi sedem vasi, pretežno naseljenih s slovensko manj-
šino. Tu so tudi velike površine doslej neobdelane rodovitne zemlje, ki pa so jo pokupili 
ali najeli sosedje Avstrijci in jih tudi uspešno izkoriščajo. V vsaki od teh vasi živi med 
300 in 400 prebivalcev slovenskega porekla (skupno naj bi živelo na Mađarskem okoli 
5000 Slovencev), vsaka taka vas ima tudi svojega župana in na koncu tega dela mesto 
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Monošter (Szentgotthard) s približno 10000 prebivalci. Za to področje je zgodovinsko 
pomembna bitka pri Monoštru l. 1664. ki je preprečila turško zavzetje Dunaja, kar bi v 
nasprotnem primeru zgodovino Evrope gotovo močno spremenilo.

V cerkvi, najlepši baročni (cisterijanski) cerkvi na Mađarskem iz l. 1779 nas je pričakal 
predsednik slovenske skupnosti v tej sosednji državi, g. Jože Hirnok in nam predstavil 
zgodovino in trenutni položaj slovenske manjšine na Mađarskem, ki pa ima znatno slabši 
položaj v državi, kot ga uživa mađarska manjšina v Sloveniji. So pa naši predstavniki 
zadnjih 20 – 25 let izborili določene izboljšave, predvsem z ustanovitvijo Slovenskega 
kulturno – informativnega centra v Monoštru leta 1998, ki ima v svoji sestavi časopis 
PORABJE, Radio Monošter z oddajami v slov. jeziku, Zvezo Slovencev na Mađarskem 
od leta 1990 in tudi Hotel LIPA s pestro ponudbo. Že 8 let se ponašajo tudi z dvojezičnimi 
napisi; kar dosti tega pa je uspelo tudi z moralno in finančno pomočjo države Slovenije.

V omenjeni cerkvi pogrešajo bogoslužje v slovenskem jeziku in slovenskega župnika. 
Imeli so enega, a so ga cerkvene oblasti kmalu prestavile v notranjost države.

No, po uricah »izobraževanja« smo se odpeljali do zaselka ROMOK, v po zunanjem vi-
dezu kar mađarsko-romsko gostišče, kjer so nam ob zvokih žive romske glasbe postregli 
z izvrstnim kosilom. Zato je bilo razpoloženje še na višku, ko smo se preko meje spet 
vrnili v domovino ter obiskali grad v kraju Grad. To je veličastna gradnja s 365 soba-
nami (menda nekaj manj), katere počasi restavrirajo in namenjajo različnim namenom. 
Skratka – vredno ogleda!

Še vedno prešerno razpoloženim se je povratna vožnja do doma kar hitro končala. Za 
tako razpoloženje pa ne moremo mimo zahvale matičnemu društvu LIRA, pripravljal-
cu te »odprave« g. Miru Jauševcu ter njegovemu pomočniku g. Stanetu Krainerju, ki 
sta uspela »krotiti« 49 žensk in nam na koncu obljubila obetajoč »izlet za ženske« tudi 
za leto 2017.

Komaj čakamo …!
sLAVIcA AJD
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VANDRANJE PO TIROLSKEM -  
IVEKOV MEMORIALNI POHOD 

Ob vstopu v drugo polovico leta smo se Liraši odpravili na peti Ivekov memorial. 
Tokrat smo »vandrali« na Tirolsko. Poln avtobus se nas je odpravil preko Avstrije 

v tisti del Italije, ki so ga zmagovalci po I.svet.vojni »odškrnili« Avstriji in ga priklju-
čili Italiji. Na Južno Tirolsko smo šli. Po dolini reke Drave, mimo njenega izvira na 
Toblaškem polju proti znamenitemu okolju Treh Cim, okolju, ki je zaradi svojih lepot 
pod UNESCOVO zaščito. Vožnja skozi Tirolsko je navduševala z naravnimi lepotami, 
pa tudi s kulturno krajino, prelepimi gorskimi vasicami in arhitekturno tipičnimi kmeč-
kimi poslopji. Naselja so zgledno umeščena v prostor in videti je, da skoraj nihče noče 
skaliti tamkajšnjih lepot, ne z vijoličastimi, oranžnimi ali drugačnimi fasadami hiš, kar 
pogosto vidimo pri nas, ne z nevestnim prepuščanjem stavb zobu časa ali z vsiljevanjem 
mediteranske arhitekture v alpski svet. Turizem, kmetijstvo, les, tudi sodobni industrij-
ski obrati dajejo okolju pečat. Nekateri udeleženci letošnjega izleta, ki so lani podobno 
pot prekolesarili, so v obujanju spominov znali povedati, da so bili navdušeni, čeprav 
tam ni več metrov širokih, dragih asfaltiranih kolesarskih poti. So pa povsod naleteli na 
prijaznost, dobro ponudbo, odlično označene trase … zelo primerne, vabljive, čeprav 
makadamske. Pač niso bili tipični »salonski« kolesarji. Želeli so spoznati pristno okolje 
in ljudi in to so tudi doživeli.

Kako pa smo tamkajšnje planine doživeli mi?
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Sijajno! Čeprav so nas »motili« kristalno jasno nebo, močno sonce, vročina, nenehno 
vzpenjanje in spuščanje po skalnih poteh (malo pa tudi »gneča«, saj smo se srečevali s 
stotinami obiskovalcev iz »celega sveta«), smo bili vsi navdušeni. Tudi tisti kleni čla-
ni, »očaki«, ki so se približevali osemdesetim ali celo že segli čez. Vrh tritisočaka (Tri 
Cime) je vlival navdušenje. Prav tako številni drugi vrhovi, ki nekako kar »štrlijo« v 
nebo. Pozornejšim pohodnikom seveda ni ušlo bogastvo rastlinja, drugi pa so občudo-
vali let kanje. Ali pa so se veselili srečanja (fotografiranja) z Reinholdom Messnerjem 
ali pripadniki nekdanjih vojska na tem območju …

Naporna pot je terjala še okrepčilo. Iz nahrbtnika, kakor smo svetovali, ali iz ponudbe 
koč, planinskih domov ob poti. Čeprav slednja ni bila pretirano pristna, izvirna (»dunaj-
ski« -prilagajajo se ekonomiki in »sodobnejšim okusom«), smo vendarle lahko naročili 
tudi alpsko mleko, jogurt. Seveda, po sestopu smo si privoščili še kapljico izpod Pohorja, 
ki smo jo pripeljali s seboj.

Kdor je želel, se je seznanil razen z naravnimi lepotami še z drugimi značilnostmi teh 
krajev. Z vlogo Innichena, lepega mesta, iz katerega so širili krščansko vero proti vzho-
du (nam), s frontnimi boji, podobnimi tistim na Soški fronti, s športnimi, turističnimi 
možnostmi (Cortina d,Ampezzo), s sladkostmi, ki jih ponuja proizvajalec napolitank 
Loacker …Spomnili smo se tudi, da smo potovali po slovenskih etničnih okoljih, kjer 
bi včasih rekli: »Tu smo mi doma« …

Vsekakor pa je treba reči še: »Žal je trajalo samo en dan!«

Pa nasvidenje na novi »ekspediciji« ali kakšni drugi LIRINI prireditvi!
VILI REZMAN
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OBIRALI SMO OLIVE

Društvo LIRA, ki redno skrbi, da člani na prijeten način vedno spoznavajo kaj novega, 
se je potrudilo tudi tokrat. Ker smo v obiranju mandarin postali že skoraj izvedenci, 

nas je tokrat usmerilo na otok Brač, kjer je obiranje oliv v tem času najbolj aktualno. 

Tako smo se v petek, 14. oktobra v zgodnji jutranji uri (1.00 !) odpravili iz začetne posta-
je Smolnik, spotoma polnili avtobus, ki ni bil ravno majhen (14 metrov in 58 sedežev), 
ga v Hočah zapolnili in nadaljevali pot proti Splitu, kamor smo prispeli okoli 9.00 ure 
dopoldne. Tam nas je pričakal simpatični vodnik Dino, sicer profesor zgodovine, ki nam 
je na njemu lasten način, začinjen z dalmatinskim naglasom in dalmatinskim humorjem 
opisal zgodovino Dalmacije, Splita in posebej še zgodovinsko vrednost Dioklecijanove 
palače, domovanja enega najznamenitejših vladarjev v zgodovini tega mesta.

Po tem »zgodovinskem« izobraževanju smo se s trajektom prepeljali v Supetar na Braču, 
obiskali Bol in si kot zavedni Štajerci seveda najprej ogledali tamkajšnjo vinsko klet z 
obvezno pokušino njihovega plavca. 
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Seveda ni šlo brez obiska Zlatnega rata, plaže v obliki jezika, »najlepše plaže na Jadranu«, 
ki ta laskavi presežnik nosi že vrsto let. Nadaljevali smo v smeri Pučišća, znanega po 
kamnolomih belega bračkega kamna, ki ga izkoriščajo že preko 600 let in je bil navdih in 
izrazni material mnogim tamkajšnjim umetnikom - kiparjem. Danes to tradicijo nadaljuje 
Kameno-klesarska šola, edina še delujoča tovrstna ustanova v Evropi, kjer svoj življenj-
ski poklic najdejo nadarjeni in vztrajni mladci z otoka in tudi iz področij bivše države.

Ko smo si ogledovali njihove izdelke, narejene ob koncu 4-letnega šolanja, smo se vsi 
strinjali, da je tu potrebna pridnost, vztrajnost, pa tudi nekaj umetniškega čuta.Ob spre-
hodu po otoku smo opazili, da njihovi izdelki krasijo prenekatero stavbo, vrt. Zanimivost 
je tudi, da skupina slovenskih upokojencev že šesto leto prihaja sem na dopust, ki ga 
ob dopoldnevih izkoristi za učenje klesarskih veščin, popoldneve pa za kopanje. Od 
ljubeznivega gostitelja smo se poslovili, a pogled na mini svečnik, ki smo ga prejeli ob 
slovesu, izklesan iz tega belega kamna in narejen posebej za nas, nam bo še dolgo oh-
ranjal spomin na ta obisk.

Pot smo nadaljevali v Postiro, kjer smo se nastanili v udobnem hotelu Pastura in ob 
okusni večerji, pospremljeni z dalmatinskimi pesmimi, ki jih je izvajala trojica lokalnih 
glasbenikov, katerim smo zavzeto pritegnili tudi gostje, se je zaključil prvi dan našega 
druženja.

Vremenska napoved, ki ni obetala nič dobrega, se k sreči ni uresničila, zato so nas z 
manjšimi vozili odpeljali v »maslinik«, ki je bil, pravzaprav, cilj in namen našega poto-
vanja. Po uvodnem kozarčku za lažje razumevanje naloge, ki je bila pred nami, smo se z 
veliko vnemo vrgli na samo obiranje. To se tu, na Braču, vrši izključno ročno. Navadno 
traja ves mesec, ker nekateri lastniki imajo v oljčnem nasadu tudi 500 in več dreves in 
ob taki tehniki se to delo res zavleče. So pa povedali, da se je obiranje letos pričelo ne-
koliko prej in je vsebnost olja kljub temu, proti pričakovanju, precej višja, kot sicer. Mi 
smo se te naloge lotili s pregovorno slovensko natančnostjo in kmalu so za nami ostajala 
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le še številna »opustošena« drevesa. Moram še povedati, da je večina dreves dostopna 
kar stoje, ali pa s krajšo lestvijo, kajti drevesa se po nekaj letih vzgoje v sredini obrežejo, 
zato rastejo bolj v širino in tako omogočajo tak način obiranja.

Po tej delovni akciji pa so nas odpeljali na mesto obdelave oliv, nam predstavili postopek, 
za kar so se otočani združili v zadrugo, ki jim nudi možnost predelave. Vsak, ki prinese 
svoj pridelek, odnese domov olje, ki je priteklo izključno iz njegovih oliv. Sam postopek 
se plačuje, lahko pa namesto plačila v denarju to nadomestijo z odgovarjajočo količino 
izdelka (olja ali oliv), s katero potem razpolaga zadruga, jo predeluje v lične artikle za 
nadaljnjo prodajo in se tako tudi vzdržuje. Zadruga ima tudi svoj nasad mandarin, ki 
jih tržijo, in tudi mi se nismo vrnili brez tega osvežujočega sadeža. Imajo pa tudi svojo 
prodajalno in kar nekaj kun ali evrov iz naših denarnic je ostalo tam.

Sledil je obisk izdelovalca dišečih oz. zdravilnih mil, ki jih izdeluje iz povsem naravnih 
sestavin, katerim dodajo eterična olja in so namenjena za lajšanje različnih tegob, pred-
vsem pa so simpatični spominki iz tega mesta.

Zanimiv je bil tudi obisk lokalnega umetnika, ki svoje stvaritve izdeluje izključno iz lesa 
oljke. Ta se da čudovito obdelovati in oljka je že v starem veku veljala za sveto drevo; bila 
je simbol Mediterana in inspiracija mnogim pesnikom in umetnikom. Umetnik, katerega 
galerijo smo obiskali – Ive Markovič Kora – sicer ni akademski ustvarjalec, je pa njegov 
talent tolikšen, da se tej umetnosti posveča v celoti in je zadnjih dvajset let sodeloval na 
številnih, tudi inozemskih razstavah. Njegovi izdelki iz lesa so nas res impresionirali. 
Izdeluje nakit, okrasne predmete, predmete nabožne vsebine in pripravljen smo videli 
tudi odrezan kos oljčnega drevesa, ki bo v bližnji prihodnosti gotovo spremenjen v uni-
katno izdelano razpelo.

Čas pa je hitro mineval, tudi slaba vremenska napoved je bila vedno bliže uresničitvi. 
Ampak ob izdatnem kosilu ter prevozu v trajektno luko nam je bilo še prizaneseno, ne-
vihta se je razbesnela šele, ko smo bili na varnem v trajektu.

A začuda, ko smo se približali Splitu, nas je spet pozdravilo sonce. Potem pa v naš av-
tobus in proti domu.

Kaj naj rečem ob zaključku? Vse je bilo enkratno, nič naporno, poučno, sproščujoče. 
Zahvalila bi se v svojem imenu vsem sopotnikom, bili so čudovita družba in upam, da 
jim tudi jaz, kot najstarejša udeleženka, nisem kvarila razpoloženja. Posebej pa bi se 
rada zahvalila našemu g.Mirotu, ki je, kot bi rekli naši mladi, »v nulo« pripravil ta izlet. 
Upam si trditi, da je uspel posredovati tudi pri vremenu, kajti kamor smo prišli, oblaki 
niso upali odvreči svojega bremena, ali je celo posijalo sonce. Deževalo je le takrat, ko 
smo bili že na varnem.

Prav tako gre zahvala tudi obema šoferjema, ki sta nas varno pripeljala na cilj in spet 
domov.

Zdaj bomo lahko še nekaj časa živeli od lepih vtisov, a se v mislih že pripravljali na nas-
lednje potepanje.

sLAVIcA AJD
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EKSKURZIJA V ALBANIJO -  
ALBANIJA NAS JE NAVDUŠILA

Tokratni nekajdnevni majski izlet je bil organiziran v skrivnostno Albanijo. Miro, Amit 
in šaljivi lokalni vodnik Aco, ki se mu je za en dan pridružil še izkušenejši kolega 

Ilir, so nam z izjemnima šoferjema MI-BUSA omogočili ogled večjega dela Albanije. 
Nočna vožnja nas je iz Slovenije preko Hrvaške, BiH, spet Hrvaške ter Črne gore v 
sredinih popoldanskih urah pripeljala v severno Albanijo oz. Skadar. Poleg tega mesta 
smo si do sobote ogledali še prestolnico Tirano, zgodovinsko najpomembnejši albanski 
kraj Krujo – v času vlade Gjergija Kastriota – Skenderbega (*1405; vladal 1443–1468) 
osrednje mesto Albanije –, pa Berat, Fier, antično Apollonio in seveda Drač, kjer smo v 
sodobnem hotelu prespali tri noči.

Izlet je presegel vsa naša pričakovanja. Zraven dobrih šoferjev, vodnikov in seveda druž-
be je ob prijaznem vremenu (dež nas je malce zmotil pri ogledu Berata in Apollonije) 
k temu zagotovo prispevala pristnost in gostoljubje domačinov, udoben hotel, okusna 
albanska hrana in pijača ter njena bogata kultura in zgodovina. Če smo lahko še nekaj 
let nazaj poslušali zgodbe o nerazviti in koruptivni albanski državi, ki se utaplja v gorah 
smeti, smo se lahko sedaj na lastne oči prepričali, da se po državi pospešeno gradi (turi-
stična) infrastruktura (zlasti (avto)ceste, mostovi, hoteli, pomoli), in da v večjih mestih 
nastajajo objekti, ki zdaleč prekašajo podobne v Sloveniji. Z našim avtobusom smo se 
hitro zlili z državo, kjer naj bi bilo največ avtomobilov znamke Mercedes glede na šte-
vilo njenih prebivalcev. Splošna uveljavitev te nemške znamke je še iz časov, ko so ceste 
po državi res bile katastrofalne, in so se ti avtomobili izkazali kot izjemno vzdržljivi. 
Albanski vozni park je danes pretežno sodoben, čeprav seveda obstajajo družine, kjer 
jim edino prevozno sredstvo predstavlja kolo, oslovska ali konjska vprega, ali pa npr. 
star »merdžo«, ki ima prevoženih že tam proti 1 mio. km. 

Albanija s hitrimi koraki dohiteva »razviti svet«, potem ko je bil njen razvoj zavrt v 
času komunistične vladavine, ki jo simbolizira Enver Hoxha (* 1908; kot diktator vladal 
1945–1985). V njegovem času je bila država postopoma pahnjena v mednarodno izolacijo; 
po Stalinovi smrti je počasi prekinila stike s Sovjetsko zvezo in se naslonila na komu-
nistično Kitajsko, konec 70-ih let, po smrti Mao Zedonga, pa se je obrnila še proti njej. 
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Na našem potovanju smo lahko uzrli številne izmed ok. 700.000 bunkerjev, ki so bili v 
času albanske izolacije v strahu pred zunanjim napadom (Jugoslavije, Grčije, NATA ali 
sil Varšavskega pakta) zgrajeni po celi državi v obdobju 1967–1986. 

Država je bila razmeroma samozadostna, a revna in gospodarstvo je stagniralo. Danes 
Albanija hitro napreduje, predvsem zaradi ugodnih pogojev, ki jih je leta 2006 za (tuje) 
investitorje ponudil premier Sali Berisha in tako omogočil liberalizacijo trga. Investicije 
gredo črpanju njenih naravnih bogastev (nafta, rude, les, voda – HE, cement) in izrablja-
nju poceni delovne sile (povprečna plača je ok. 350 evrov). Večina prebivalstva se sicer še 
vedno ukvarja s kmetijstvom, medtem ko največji potencial predstavlja storitveni sektor 
s turizmom. Investicije v turizem so enormne zaradi izrazitega povečanja nočitev – leta 
2007 jih je bilo npr. za dober milijon, leta 2014 pa že preko 3,3 mio.

Na potovanju smo se marsikaj naučili, npr. albanske vožnje v krožiščih – v samem kri-
žišču ima prednost voznik, ki se vključuje z desne! Poleg bunkerjev smo opazili števil-
ne »zanimive« električne napeljave, pa bencinske postaje in čistilne servise (za njihove 
Mercedese), ter poleg sladoleda in bureka poskusili njihov znamenit konjak Skenderbeu. 
Zadnji dan smo si v Draču ogledali vinarno, kjer ga proizvajajo, zato smo si ga seveda 
privoščili »na zalogo«. Tam smo tudi izvedeli, da je originalnega moč kupiti samo pri 
njih oz. v trgovinah, povsod drugod prodajajo njegove ponaredke. 

Znan je tudi že predviden plan za prihodnjo majsko ekskurzijo – ta nas bo med 17. in 20. 
majem vodila po V-ni Bosni in Z-ni Srbiji. Vljudno vabljeni! 

MATJAž GRAhORNIk
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MAJSKO POTEPANJE PO NEMČIJI

Kot v preteklih letih, smo se tudi letos podali na večdnevno potovanje po Evropi. Tokrat 
smo bili v Nemčiji in si ogledali predvsem tri znamenita ciljna mesta in okolico: 

Dresden, Berlin in Potsdam. Miro in vodiči so pripravili potovanje, ki je poželo veliko 
zanimanja, in, ne prvič, smo morali na pot z dvema avtobusoma. Čeprav je organizacija 
in usklajevanje tako velikih skupin zmeraj težavno, smo bili udeleženci zelo zadovoljni 
in smo že na poti snovali načrte za prihodnje leto.

Bistveno pri naših »potepanjih« je razen spoznavanja novih dežel, mest, krajev, kulturnih 
in drugih spomenikov seveda druženje. Za to poskrbimo sami. Tako veselega in spro-
ščenega druženja, kakršna so naša potovanja, seveda ne kaže zamuditi. O tem pričajo 
posnete fotografije in tudi »druženje« po vrnitvi domov. Prenekateri udeleženec izleta je 
že naslednji dan poskrbel za to, da so, seveda le na fotografijah, tudi prijatelji, družina, 
znanci …podoživeli del veselega razpoloženja našega potovanja.

Na posnetkih je moč občudovati arhitekturne in druge lepote, ki pritegnejo številne tu-
riste iz vsega sveta.

Le koga ne bi zanimali gradovi, dvorci, katedrale, parki in drugo, kar so znali Nemci 
ohraniti iz svoje bogate zgodovine. Nekdanje številne nemške države, zlasti pa Prusija 
in sodobna Nemčija s svojo dediščino ne pustijo nikogar neprizadetega ali nezainteresi-
ranega. Posebej pozornosti vredna je ohranjena dediščina svetovnih vojn in opominjanje 
na zločine, tragedije celih narodov in posameznikov, ki se ne sme nikoli več ponoviti.
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Prav tako pa navdušuje tudi nova, po zrušitvi berlinskega zidu ponovno združena, go-
spodarsko, kulturno, politično in sicer močna, urejena, sodobna Nemčija. Preveč smo 
videli na našem potovanju, da bi bilo mogoče kaj več napisati o tem. Prav pa je, da se 
spomnimo našega prijetnega potovanja in druženja in si zaželimo »Nasvidenje«!

VILI REZMAN 
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PREDAVANJA
PREDAVANJE O SIRIJI  
(13. MAJ 2016, HOTEL VETER)
V maju je Lira izpeljala potopisno predavanje o Siriji. Država je (bila) še posebej aktu-
alna zaradi pereče begunske krize, povzročene zaradi krvave državljanske vojne, ki je 
nikakor noče biti konec. Predavanje se je nekako naslonilo na tisto iz septembra 2015, 
ko je društvo izpeljalo potopis o Iranu. O Siriji so predavali Matevž Rezman Tasič, Alen 
Ištoković in Matjaž Grahornik.

Matevž je uvodoma orisal sirsko zgodovino, tamkajšnji duhovni, verski in kulturni ra-
zvoj, seveda opozoril na zlorabljanje vere in kulture (Islamska država) ter z njo povezano 
problematiko begunstva v svetu. Alen in Matjaž sta predstavila svoje izkušnje s potova-
nja po Siriji leta 2009, torej le malo pred izbruhom državljanske vojne. 

Ozemlje Sirije se nahaja na območju nekdanje Mezopotamije (iz starogrškega Mesopotamia 
= dežela med rekama), tj. na ravnini med rekama Evfrat in Tigris. Območje Mezopotamije, ki 
ga dandanes pokrivajo še Irak, Kuvajt, del JZ Irana in del V Turčije, označujemo z izrazom 
»zibelka civilizacij«. V bakreni in bronasti dobi so na tem ozemlju »cvetele« sprva sumer-
ska civilizacija (ok. 3100 pr. n. št.), ki je npr. razvila eno prvih pisav – klinopis, pozneje pa 
akadsko (ok. 2350–2100 pr. n. št), babilonsko (od 19. st. pr. n. št.), asirsko (od 16. st. pr. n. št.) 
in perzijsko kraljestvo (od 7. st. pr. n. št). V letih 332 oz. 331 pr. n. št. je perzijsko kraljestvo 
zasedel Aleksander Veliki. Po njegovi smrti je postala del grškega cesarstva Selevkidov. Okoli 
leta 150 pr. n. št. so ozemlje zasedli perzijski Parti, kmalu zatem pa je tukaj postalo bojišče 
med njimi in Rimljani. Leta 226 n. št. so to območje osvojili perzijski Sasanidi. Pod njiho-
vo oblastjo je bilo do prve polovice 7. stoletja; leta 635 z zavzetjem Damaska so v današnjo 
Sirijo prodrli Arabci z islamsko vero. Arabski vpliv se je kljub vmesnim vdorom Seldžukov 
in križarjev obdržal do leta 1516, ko je ozemlje postalo del Otomanskega imperija. Po nje-
govem razpadu po I. svetovni vojni je Društvo narodov upravljanje ozemlja Sirije poverilo 
Franciji, ki se je že od 18. stoletja dalje smatrala za zaščitnika tega območja. Po osvoboditvi 
izpod Vichyjske Francije je država razglasila neodvisnost leta 1944, a so tuje sile v njej osta-
le do leta 1946. Leta 1958 se je za tri leta združila z Egiptom v Združeno arabsko republiko. 
Sirija je pol stoletja nazaj bila ozemeljsko obsežnejša. V arabsko-izraelski vojni leta 1967 je 



34 | ALMANAH 2016

izgubila Golansko planoto, ki jo še danes zahteva nazaj. Od leta 1976 država odkrito simpa-
tizira z Libanonom oz. tamkajšnjo šiitsko islamistično vojaško skupino in politično stranko 
Hezbollah, kar gre še posebej v nos Izraelu. Po smrti prvega sirskega predsednika (od leta 
1971) Hafeza Al Asada, je bil leta 2000 za novega imenovan njegov sin Bašar. Družina Asad 
je iz rodu manjšinskih Alavitov, ki pripadajo šiitski veji islama, t. i. dvanajstnikom. 

Arabska pomlad je v Siriji vzplamtela v hudo državljansko vojno, ki v državi divja od leta 
2011. Krvave dogodke je sprožilo sicer mirno protestno gibanje proti predsedniku Bašarju Al 
Asadu, ki se je z demonstracijami za reforme začelo 15. marca. Nasilno zatrtje tega gibanja je 
privedlo do oboroženega upora proti režimu, ki se je nato razvil v totalno vojno. V letih 2013 
in 2014 so med uporniki vzcveteli predvsem skrajni islamisti, med njimi Islamska država, ki 
se bojujejo tako proti režimu kot proti drugim upornikom. V vojno so se vmešale tudi tuje 
velesile, tako da je država postala bojišče med zatiranimi večinskimi suniti in manjšinskimi 
šiiti, kjer se Savdska Arabija in Iran merita za prevlado v regiji. Svoje interese imajo oz. z 
vmešavanjem v konflikt kažejo tudi druge svetovne velesile (ZDA, Izrael, Rusija, Turčija). 
Iran močno podpira vladne sile zaradi vzpostavljenega »šiitskega koridorja« od Irana, preko 
Iraka, Sirije do Libanona, ki tako lahko Hezbollahu brez večjih težav nudi finančno in drugo 
podporo. »Koridor« želita sunitska Savdska Arabija in pa Izrael (ob podpori ZDA in sunit-
ske Turčije) dokončno pretrgati. Svoje interese ima Rusija (vzpostavitev oporišča v alavitski 
Latakiji), pomemben faktor pa predstavlja še kurdska vojska. Kurdi v Turčiji do danes niso 
priznani kot manjšina. Sirsko ozemlje je pomembno tudi zaradi naftnih vrtin in nahajališč 
naftnih polj. Sirija je edina država ob Sredozemskem morju, ki naftnih vrtin ni privatizira-
la. Obenem je (bila) edina arabska država, ki nima dolgov do Mednarodnega monetarnega 
sklada (IMF). Vse našteto je igralo in še igra pomembno vlogo za vključevanje velesil v drža-
vljansko vojno. Krvavi boji vladnih vojakov z džihadisti so uničili številna mesta pod zaščito 
UNESCA ter druga mesta z bogato kulturno dediščino. Znana je zgodba uničenja ostankov 
antičnega mesta Palmire s strani džihadistov. Maja 2015 so se pripadniki Islamske države 
enega ključnih mest antičnega Orienta lotili z bombami, buldožerji in macolami. Veliko teh 
starejših artefaktov je bilo preprodanih v roke zasebnih zbirateljev. Podobno uničenje so pri-
padniki Islamske države med drugim izvedli že v Iraku v nekdanjih antičnih mestih Nimrud 
in Ninive ter v muzeju v Mosulu. Doživetja in fotografije s potovanja po (antičnih) mestih 
Dura Europos, Damask, Bosra, Apamea, Hama, Aleppo in druga so danes toliko bolj ne-
precenljiv spomin na predvojno Sirijo in nekdanjo veličino starih civilizacij. Zgodovino so 
vedno pisali takšni in drugačni zmagovalci. Danes žal živimo v časih, ko obstaja veliko bolj 
smrtonosno orožje kot nekoč. Orožje, ki z enim zamahom uniči celotne ulice, vasi, mesta. 
Povsem normalno je, da se ljudje v strahu pred njim umaknejo na varno, ob dolgotrajni vojni 
tja, kjer vidijo perspektivo. Do danes je domove v Siriji zapustilo ok. 11.5 milijonov ljudi. Ok. 
4.8 milijonov jih je prebegnilo v Turčijo, Libanon, Jordanijo, Egipt in Irak, medtem ko se jih 
je 6.6 milijonov zateklo v varnejše predele matične države. Okoli milijon jih je zaprosilo za 
azil v Evropi. V državljanski vojni jih je umrlo do 470.000. Strašne številke. Vendar to niso 
zgolj številke, gre za ljudi. Ko se v decembru oziramo nazaj, kaj vse smo doživeli v tem letu, 
se seveda spominjamo tudi sorodnikov in vseh svojih dragih. Namenimo kakšno toplo mi-
sel in dejanje tudi drugim (Zemljanom), ki se nahajajo v manj zavidljivem položaju, kot mi. 

pRIpRAVIL MATJAž GRAhORNIk
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NAŠI DUHOVNIKI - KONTROVERZNI 
UČENJAK DR. ANTON JEHART
Letošnja »Ruška nedelja« je ponovno pokazala, da tradicija počasi tone v pozabo. Nič 
posebnega, ne po vsebini in ne po obisku ni bila, vsaj kar se dogajanja v centru mesta 
tiče. Le nekaj metrov stran, v cerkvi je bilo več duhovnosti, saj so romarji lahko obču-
dovali cerkveno notranjščino z restavriranim stranskim oltarjem sv. Dizme vred. Kdor 
meni, da so hvalnice o kulturno umetniški lepoti Marijine cerkve v Rušah pretirane, naj 
si ogleda na primer še stolnico v Mariboru in se spomni ruških oljnih slik na stenah, pa 
fresk in štukatur, sijajnih rezbarij, kora in orgel.

Letos so romarji v cerkvi lahko pozdravili najvišje cerkvene dostojanstvenike, celo metro-
polita, mariborskega nadškofa, msgr. p. Alojzija Cvikla, domačini in nekaj obiskovalcev iz 
sosednjih krajev pa so že prej, v sredo lahko prisluhnili predavanjem o ruških duhovnikih 
in njihovem prispevku k pisanju zgodovine. Polna dvorana (predavalnica) v hotelu Veter je 
slišala marsikaj o naših duhovnikih, njihovi vlogi in delu v občestvu ter o kroniških zapisih.

Kronike se žal niso ohranile prav vse, nekatere pomembnejše originale pa še najdemo 
v knjižnici Župnijskega urada. Kopije so si obiskovalci na predavanju lahko tudi ogle-
dali. Kronike, ki jo je pisal duhovnik Jurij Kozina, ustanovitelj Ruške latinske šole, ne 
moremo več vzeti v roke. Jo je pa prebiral duhovnik (Rušan) Jožef Avgust Meznerič – 
Marijan, ko je pisal znamenito Notato Rastensio. O duhovniku Kozini (za nekatere je 
bil najpomembnejši ruški duhovnik) je govoril mag. Matjaž Grahornik. Tokrat pa smo 
v goste povabili tudi klasičnega filologa, dr. Mateja Hriberška s Filozofske fakultete v 
Ljubljani, da nam je predstavil najpomembnejšo slovensko (frančiškansko) kroniko. 
Rokopis na več kot tisoč petsto straneh v latinščini popisane frančiškanske preteklosti 
na tleh »nekdanje Jugoslavije«. Res impozantno delo, ki ga žal ne more videti vsak, saj 
je skrbno varovana knjiga, dostopna le redkim raziskovalcem. Veselimo se lahko obljube 
dr. Mateja Hriberška, ki je obljubil pripraviti predavanje za objavo v knjigi, ki jo imamo 
v načrtu za prvo polovico naslednjega leta. Knjiga bo izšla kot zbornik o ruški zgodo-
vini, v njej pa bo kaj več napisanega tudi o najbrž najbolj učenem posamezniku, ki je 
kdaj koli živel na ruških tleh. O duhovniku, doktorju teologije, biblicistu in profesorju 
orientalskih jezikov, ki se je dobro »znašel« v kakšnih dvajsetih jezikih, pa tudi v gr-
ški, arabski pisavi, klinopisju in hieroglifih, za nameček še v cirilici in stenografiji itd.
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Dr. Anton Jehart, ki je drugo polovico svojega življenja preživel v Rušah, na Smolniku, 
je bil učenjak, prevajalec, tudi prvi ruški hotelir. Čeprav smo skoraj vsi brali Winnetouja, 
zgodbe o Tarzanu, o Sherlocku Holmesu, o Napoleonu itd., pa vendar le malokdo ve, da 
je Jehart prevajalec del Stevensona, Doyla, Karla Maya in drugih. Podpisoval se je na-
mreč s psevdonimom Paulus ali pa se sploh ni. Prevajal pa je precej … in denar namenjal 
gradnji hotela na Pohorju. Danes ta nekdanji hotel z imenom Penzion Lobnica (odprt je bil 
leta 1935) starejši še zmeraj pomnijo kot »Jehartovo« ali kot »Mladinski dom«. Kako je 
tekla gradnja tega hotela, kako je dr. Jehart tam živel s svojo izbranko Rozalijo Dolinšek 
in njuno hčerko Majdo, si lahko preberete v obsežni knjigi Majde Toplak, hčere, danes 
živeče v Mariboru. A o tem, kot rečeno, v novi knjigi.

Za letošnje predavanje pa smo sicer namenili največ pozornosti aktualnemu župniku 
Robertu Senčarju.

Morda je prav, da ravno ob »Ruški« govorimo o vlogi duhovnikov v preteklosti in sedaj. 
Tako o tisti, ki ji rečemo pastoralna, kakor o drugih, manj opaznih vlogah. O skrbi za 
ohranjanje romarske tradicije, obnovi in zaščiti kulturne dediščine, vključno s knjižno, 
arhivsko dediščino, pa o karitativni, socialni, vzgojni, ne nazadnje razvojni, gospodar-
ski vlogi. Prisotni obiskovalci so pozorno prisluhnili in tudi sami kaj povedali, vprašali. 
Organizatorji tokratnega srečanja, društvo LIRA v sodelovanju z ŽU Ruše in župnikom 
Senčarjem pa že razmišljamo o novih temah, ki vam jih bomo ponudili v razmislek. Se 
vidimo kmalu!

VILI REZMAN
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FALSKI GROFJE ZABEO  
IN NJIHOVE KNJIGE

Po tem, ko je mag. Nina Vuk Hriberšek iz Mariborske knjižnice napovedala prvi (5. 
maj 2016) domoznanski pogovor v načrtovanem nizu, so besedo prevzeli »debaterji«: 
Aleksander Veronik, nekdanji Rušan, mag. Matjaž Grahornik, ki ga nekateri Rušani že 
imamo malo za »svojega«, in predsednik društva LIRA, Vili Rezman.

Na kratko je bila najprej predstavljena preteklost gradu Fala, ki so ga Madžari porušili 
že leta 1259. Menihi benediktinci so kmalu iz njegovih ruševin nekaj sto metrov stran 
postavili nov objekt, dvorec, ki na Falski pečini ždi še danes. Kasneje so dvorec še napa-
dali (kastelani iz Mute, Celjski, pa Turki kar nekajkrat …) Falska gospoščina je večkrat 
menjala upravnike in lastnike, tako da so jo posedovali meniški red, posvetni plemiči, 
država, verski sklad, pa barona Liebmann ter Kettenburg in nato še italijansko-nemški 
grofje Zabeo.

Predvsem redovniki benediktinci in Zabei so bili res pomembni za največjo gospoščino v 
celi Dravski dolini. Grofje Zabei so bili silno bogati. Samo na našem koncu (nazadnje so 
bili tu v času pred 2. svetovno vojno, v Kraljevini Jugoslaviji) so imeli 4700 ha gozdnih 
in obdelovalnih površin, preko 3300 ha še v Italiji, in nepremičnine, hiše ter veliko to-
varno (predilnico) v nemški Avstriji. Vse skupaj je bilo po sodni cenitvi leta 1931 vredno 
približno toliko kot preko 30 graščin, kakršna je bila falska. Seveda so debaterji omenjali 
poslovno sposobnost in naprednost grofov, ki so bili na območju nekdanje »velike« ru-
ške občine res pomembni gospodarstveniki, zaposlovalci, razvojniki, ljubitelji narave, 
dobrodelneži (Giovanniju Zabeu je leta 1891 bil podeljen naslov častnega občana, sinu 
Alfonsu pa so se njegovemu delu ob smrti 1932 tukajšnji časopisi oddolžili z nazivom 
»oče revežev«). Zlasti gasilci, različna društva, cerkev, pa tudi navadni občani so čutili 
njihovo dobrodelnost. Tako so na primer namenjali denar revežem in darovali zemljo za 
gradnjo delavskih hišk v »Abesiniji«, na območju, ki mu danes rečemo »pri viaduktu«. 
Za gosposko in reveže so prirejali veselice, zabave pri falski gostilni, smučarske tekme 
pri graščini in na Klopnem vrhu. Tam so gozdarsko kočo prepustili planincem za pla-
ninsko zavetišče (kasneje je bilo tam urejenih 40 ležišč), lovsko vilo pa so oddajali v na-
jem petičnim gostom. Le kdo še ve, da je bil tam postavljen 15 m visok razgledni stolp, 
smučarska skakalnica in še ena v Lovrenškem kotu, da so tam organizirali smučarska 
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državna prvenstva in da je območje dobilo status klimatskega turističnega centra? Da so 
tam nasajali cemprine, izsušili močvirje in poskusili z gorskimi brezami ter pridobivali 
šoto? Da so bili lastniki zgradb Tovarne vžigalic, steklarne, drče itd?

Na debatnem domoznanskem večeru, ki je bil zelo živahen, so se vključili še številni 
obiskovalci, je tekla beseda še o marsičem drugem, česar vsega pa ne moremo ponoviti 
na nekaj straneh. Seveda tudi o bogati Zabeovi knjižnici, o čemer pa nameravamo na-
pisati knjigo in bo priložnosti za pogovor še dovolj.

VILI REZMAN
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RUŠKA NEDELJA IN »MARIJINI ČUDEŽI«

V zadnjem času smo že nekajkrat potarnali, da »niti ruška ni več to, kar je bila nekoč«! 
Letos se je »zgodba« ponovila. Zmeraj več duhovne izpraznjenosti, zmeraj manj ne-
koč slavne podobe Ruš, kakršno je svetu predstavljal pomembni Rušan, župnik Matija 
Korenjak-Priruški.

Praznovanje »Ruške nedelje«, Mariji, njeni cerkvi, prednamcem v Rušah v čast, je več 
kot poltisočletna tradicionalna prireditev. Znana daleč naokoli. Danes lahko rečemo, da 
je bila v preteklosti srednjeevropsko znana, pa tudi na italijanskih in dalmatinskih tleh 
so nekoč vedeli zanjo. Nič čudnega, saj so iz teh krajev prihajali študirat v znamenito 
Ruško latinsko šolo več kot sto (1645-1761) let mladi iz različnih, tudi najodličnejših sta-
nov iz številnih držah tedanjega časa. Na »ruško« so v času na prelomu 17. in 18. stoletja 
več kot štiri desetletja, še pred znamenitim Škofjeloškim pasijonom, igrali gledališke 
(verske) igre na morda prvem »slovenskem« amfiteatralnem gledališču na prostem-pred 
Marijino cerkvijo.

Marijina cerkev v Rušah, zgrajena že davnega leta 1387, je kmalu postala božjepotna, ro-
marska. Več stoletij je privabljala romarje in njeni duhovniki so, tako kot danes, skrbeli 
za versko plat tega »množičnega turizma«. Za drugo, bolj posvetno plat so poskrbeli po 
izročilu izpričano gostoljubni domačini, Rušani in tudi tuji trgovci, kramarji, obrtniki … 
Kar pomislimo, koliko truda je bilo potrebnega (glede na poročanje o tudi 40.000 obha-
jilih), da so bili vsi romarji, obiskovalci gledaliških iger, nekoč zelo številnih maš, ki so 
pričele že ob peti uri zjutraj in so maševali tudi »gostujoči duhovniki«, deležni ustrezna 
oskrbe. Potrebno je bilo poskrbeti za prehrano, pijačo, prenočišča …in vse drugo, kar sodi 
zraven. In ne pozabimo: takrat so romarji prišli in ostali več dni. Niso prišli le za to, da bi 
spili kozarec medice, kupili lecnato srce, se zapeljali z »ringlšpilom«, pomolili v cerkvi, 
dali kakšno bolj ali manj bogato darilo v zahvalo za uslišane prošnje, ki so jih naslovili na 
Marijo (tudi zlate kelihe, prstane, obleke …) in se za svoje grehe odkupili s plačili odpust-
kov. Ne. Takrat so bila glavna sporočila »ruške« duhovna sporočila, čeprav tudi povsem 
gospodarskih, ekonomskih, materialnih učinkov ne smemo zanemariti. Da bi to poudarili, 
je društvo LIRA za »uvod v ruško« ponovno organiziralo predavanje, tokrat z naslovom 
»Ruška nedelja-Marijini čudeži«. Spomnimo: dve leti nazaj je Lira organizirala predava-
nje z naslovom »Ruška nedelja-božje poti (romanja) kot duhovni in družbeni dogodek«. 
Takratni »tandem« uvodničarjev (župnik Robert Senčar, Vili Rezman) se je letos ponovil.
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Na zelo dobro obiskanem srečanju (v povsem zasedeni predavalnici gostoljubnega hotela 
VETER) se je zbralo preko petdeset udeležencev, ki so pozorno prisluhnili. Iz preda-
vanja župnika Roberta Senčarja so zvedeli precej o vlogi Marije, njenih po vsem svetu 
znanih in tudi čisto »ruških« čudežih, o smislu verovanja in romanj. Zlasti pa je bilo 
izpostavljeno temeljno sporočilo, povezano s tem, kako cerkev in človeštvo razumeta 
Marijo kot mater in njeno delovanje. Z moralno etičnimi, teološkimi in drugimi duhov-
nimi poudarki vred. Marija je v zavesti ljudi, vernikov, občestveno, vesoljno prisotna. 
Ne pozna je le rimskokatoliška veroizpoved, cenijo jo v judaizmu, pravoslavju, prote-
stantskih ločinah, v islamu (v Koranu, islamski sveti knjigi njeno ime sicer zveni kot 
Mirjam) …Povsod ima vlogo zavetnice, glasnice in prinašalke zaupanja, milosti, tolažbe, 
pomočnice, skrbnice miru, zaščitnice podobe skrbeče matere …Skratka tistih vrednot, 
ki bi jih morali v vsakdanjem življenju izpolnjevati vsi-v dobrobit človeštva. Tudi danes, 
v času, ko ležemo v posteljo in vstajamo s skrbjo v zvezi z begunsko, vesoljno tragiko.

Seveda ima Marija še posebno vzvišeno vlogo v rimskokatoliški veroizpovedi. Nič ču-
dnega, saj je razumljena kot »bogorodica«, »božja mati«, »milosti polna« in »najsijajnejši 
vzor cerkve«. Takšno, brezmadežno spočeto Marijo, zavezano, da mora sama »spočeti 
brez moškega«, nosijo ljudje v spominu. Kako je to mogoče, se mnogi vprašajo? Biblija, 
Sveto pismo, jim, kot beremo pri Luki, odgovarja: »Po Bogu ni nič nemogoče«! Najsi 
kdo veruje ali ne, naj bo ene ali druge veroizpovedi, nihče ne more zanikati »sporočilne 
vrednosti«, vezane na Marijo in njene (ter Božje) čudeže, vse v korist človeka in usmer-
jene proti zameram, maščevanju, izključevanju. In morda je prav ta sporočilna vrednost 
tista, ki je v naši, ruški zgodovini še kako pomembna. Vabi ljudi! Ljudje prihajajo! Že 
stoletja! Prihajajo tudi v hudih časih! Saj, Marijo razumejo (so razumeli) kot tisto, ki 
hudodelce spremeni v dobre ljudi, ki neplodnim omogoči rojevanje, bolnim ozdravitev, 
ki varuje pred naravnimi nesrečami in družbenimi katastrofami (vdori Turkov na pri-
mer) …Marija in njeni čudeži so skratka simbol DOBREGA. Naj kot taka vabi v Ruše 
še v naslednjih stoletjih.
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Nekaterim pa se ob tem pojavljajo še druge misli. Mar ni naša dolžnost, da ohranjamo 
spomin na »slavno preteklost«? Mar ni naša dolžnost, da bolj tvorno sodelujemo pri 
ohranjanju dediščine? Mar ni možno, tako kot znajo drugi, na tradiciji tudi v Rušah zgra-
diti boljše prihodnosti? Odgovor je jasen: JE! A za to bi potrebovali lokalno strategijo 
razvoja, tudi turističnega, več volje za obnovo kulturne dediščine (latinska šola, muzej, 
spominski park, glazerjevina …) in še česa. Brez tega smo v »obljubljanju drugačnih, 
lepših časov« povsem neprepričljivi. Kar naprej sklicevati se na ruško latinsko šolo, na 
gledališke igre, na izgubljeni muzej narodne osvoboditve …, pa nič storiti za to, da bi 
jim vrnili »ugled« ter jim dali ustrezno mesto v lokalni skupnosti, zveni zelo »prozor-
no«. Organizirati na glazerjevini slabo obiskane prireditve sredi pravkar pokošenih ko-
priv, plevela …, medtem ko iz ruševin tamkajšnjih zgradb že poganjajo mlada drevesa, 
bagatelizirati, zgolj izkoriščati Glazerjevo ime …, pa se zdi moralno vsaj »vprašljivo«. 
Nič posebej drugače ni, če se spomnimo na Ruško letno gledališče in FLOR, naš letni 
festival. Kvalitetne kulturne, umetniške prireditve v glavnem gostujočih ansamblov so 
seveda dobrodošle. Žal nekatere povsem skomercializirane. Organizatorji, tako se zdi, 
težko ločijo med trajnejšimi kulturnimi vrednotami in povprečnim okusom, ki je na-
ravnan na stand up nastope, zabavo, prvomajske in druge veselice …

Ruška preteklost, tradicija, z Ruško nedeljo vred, pa si vendarle zasluži tudi bolj »zah-
teven, kulturno …osmišljen spomin«, ki bi utegnil biti potencial (turističnega) razvoja 
in boljšega življenja. Koncept razvoja Ruš kot »zabaviščnega subcentra«, kljub novej-
ši, zelo (finančno?) ambiciozni promocijski angažiranosti, najbrž, tako upamo, ni naša 
edina bodočnost! Da ne bo v prihodnje »septembrski lajtmotiv« zapisan kot »S kolesom 
na Ruško nedeljo«!

VILI REZMAN
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SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90-LETNICI 
PROF. ALENKE GLAZER
V sredo, 23. marca sem se udeležila še enega prisrčnih dogodkov, ki jih organizira dru-
štvo LIRA. Tega dopoldneva so s sodelavci Mariborske knjižnice in Univerzitetne knji-
žnice Maribor ter Osnovne šole Janka Glazerja predstavili niz strokovnih prispevkov na 
temo domoznanstva, etnologije, folkloristike (dr. Vlasta Stavbar, mag. Karmen Salmič 
Kovačič, mag Nina Vuk Hriberšek in naša člana Matjaž Grahornik ter Vili Rezman).

Predstavili so tudi dve knjigi, ki ju je izdala LIRA: knjigo Talent v rodu in knjigo Alenka 
Glazer-bio (biblio)grafija). Obe sta ponudili »pregled« znanstvenega in literarnega dela 
gospe prof. Alenke Glazer ter življenja njenega rodu. Prva knjiga je bila dostopna vsem 
obiskovalcem brezplačno, nekateri pa smo jo dobili že poprej. Druga je bila knjiga, ki 
jo je avtor namenil jubilantki kot darilo za rojstni dan z željo, da jo avtorica dopolni, 
popravi …, preden bo dostopna tudi v knjižnicah. Gre za izvod bibliografije njenih za-
piskov in člankov, katere je vestno zbiral, a kot je pripomnil, ne tudi še zbral v celoti. 
Zato je to za enkrat še nedokončano delo, ki se bo dopolnjevalo ob najdbi še katerega od 
dokumentov in ob koncu izdalo kot kompletna in verodostojna edicija.
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Zatem se je odvila še svečana akademija v čast spoštovani pesnici, pisateljici in znan-
stvenici, ki je ravno na ta dan praznovala svoj visoki življenjski jubilej – 90 let ter smo 
tako, kot tudi še drugi v občini Ruše, zahvalili za njen prispevek slovenskemu literar-
nemu bogastvu.

Vse se je dogajalo v prostorih Knjižnice Janka Glazerja Ruše in sicer so se vrstile pred-
vsem pesmice za otroke in mladino, katerim je pesnica posvečala posebno pozornost; 
mnoge od njih so doživele tudi glasbeno preobleko. Zato so bili izvajalci pretežno učenci 
OŠ Janko Glazer Ruše; recitirali so, peli in se spremljali na instrumentih. Vse sta domi-
selno pripravili in povezali njihovi mentorici.

Posebno prisrčno je bilo tudi sporočilo otrok, ki so slavljenki podarili album svojih risb 
ter torto, ki jo je Alenka Glazer »lastnoročno« razdelila med udeležence.
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Urica z razpoloženimi otroki je hitro minila, nato so sledila voščila in darila. Razen 
društva Lira, OŠ JG in Knjižnice JG so ji čast izkazali še predstavniki univerze in sla-
vističnega društva (dr.Petermančeva, dr.Haramija, dr.Jontesova in vsi ostali prisotni iz 
vrst njenih nekdanjih sodelavcev, prijateljev … Savljenka je bila seveda ves čas prisotna 
in se je na koncu, vidno ganjena, z izbranimi besedami zahvalila za pozornost, ki ji je 
bila izkazana.

Tudi sama sem bila prevzeta od veličine osebnosti gospe Alenke, ki so ji častitljiva leta 
samo nekoliko upognila postavo in upočasnila korak, a duh je ostal še zavidljivo svež, 
beseda jedra in bogata.

Vemo, da gospa Alenka še vedno piše, ustvarja, raziskuje in ob tem njenem prazniku ji 
zaželimo, da ji uspe uresničiti še vse tisto, kar ima v načrtu, in da bi ji pri tem zdravje 
izdatno služilo. Rušani in Rušanke pa bomo še naprej ponosni spoštovali njeno delo.

sLAVIcA AJD
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BLAGDANSKI ZAGREB

Praznični (blagdanski) december je že v »polnem zamahu« in mnogi ljudje si v tem 
mesecu dneve in ure popestrijo na različne načine. Obdarijo bližnje, se udeležijo raz-

ličnih prireditev, odidejo na dopust ali si privoščijo kakšen izlet. V upravnem odboru 
smo se odločili, da letos obiščemo Zagrebški novoletni sejem, čeprav tega nismo imeli 
v letnem načrtu. A ker je bil lansko leto Zagreb izbran za najlepše okrašeno evropsko 
leto, smo se vprašali: »Morda pa bi naše člane(ice) in prijatelje le zanimalo, doživeti se-
jemsko vzdušje?« In se nismo motili. Prijav je bilo hitro dovolj za en avtobus in 10. de-
cembra smo se podali na pot. Tako kot običajno – velika skupina novih spoznanj željnih 
popotnikov, ki si pravo vzdušje naredijo že na avtobusu, potem pa za nas itak poskrbijo 
turistični vodiči.

Adam, vodič, ki nas je pričakal v Zagrebu, je bil z nami kar nekaj ur. Potrudil se je, da 
bi nas v sproščenem vzdušju informiral o zgodovini, arhitekturi, kulturi, celo kakšno 
misel o politiki nam je namenil. In če nas po Zagrebu vodi izkušen vodič, nam ima res 
kaj pokazati. Čeprav smo mnogi že kdaj bili v Zagrebu, pa je večina razmišljala o tem, 
kako zelo se je mesto v zadnjem obdobju spremenilo. Na bolje, tako da se je temeljito 
zasidralo ne le na karti metropol, znamenitosti, velikih in pomembnih ljudi, pač pa tudi 
v smislu hitrega razvoja turizma. Prav na vsakem koraku smo lahko prisluhnili pogovo-
rom v zelo različnih jezikih. Turisti sem prihajajo z vseh koncev sveta. In če se vračajo, 
je to dokaz, da ima Zagreb res kaj ponuditi. Nič čudnega.

Ko nam je Adam med vožnjo po mestu na kratko predstavljal urbano podobo hrvaške 
prestolnice in njeno zgodovino, smo se lahko prepričali, kaj pomeni »milijonsko mes-
to«. Ja, mesto s predmestjem, ki meri 20 km v dolžino in deset v širino, ki šteje okrog-
lo milijon prebivalcev, ima veliko sijajnih zgradb, širokih ulic, avenij, parkov, športnih 
centrov in vsega drugega, kar se za veliko mesto pač »spodobi«, turista ne more pustiti 
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čisto ravnodušnega. Ponuja namreč mnogo tem za razmišljanje, objektov za obiskovanje, 
oglede, doživljanje sprostitev, kulturnih, umetniških … užitkov. In zdi se, da meščani 
ter širša okolica živijo s tem, saj so nas že pred prihodom v Zagreb zaposleni na poči-
vališčih spraševali (usmerjali), ali gremo na novoletni (blagdanski) sejem, na koncert 
budimpeštanskih filharmonikov, sejem v Čazmi …? In res, tudi cela vrsta avtobusov iz 
Slovenije je vozila v »isto smer« z različnimi cilji, kar smo ugotovili v kratkih pogovo-
rih s potniki. Vsega, kar smo doživeli in spoznali na tem enodnevnem izletu, seveda ne 
moremo niti v kratkem opisati. Zato le nekaj vtisov, za katere ni nujno, da bi jih vsi delili.

Zagreb je veliko mesto. Zdi se, da se prebivalstvo tega še kako zavedajo, saj se obnaša 
nekolikanj »purgersko«. Mestno, »nobel« življenje jim ni tuje. »Gospodje« želijo poka-
zati, da »nekaj so«, dame veliko dajo modno oblačenje in ličenje, želijo biti »všečne«, 
gosposke … Radovednih, spontanih, hektičnih turistov, ki bi radi kar največ videli, fo-
tografirali, obiskali … ni mogoče spregledati. Kdor je bil pozoren, pa je opazil še mestno 
revščino, ki je ne razkrivajo stavbe, prometnice, parki, kulturni in umetniški objekti …, 
pač pa meščani, reveži, klošarji, berači, ki pač tudi želijo izkoristiti trenutek prazničnega 
ali pa vsaj dobrodelne čute tistih, ki »kaj imajo«.

Bolj pazljivo opazovanje dogajanja pa je skorajda onemogočeno. Zaradi gneče. Toliko 
ljudi, dogodkov, stojnic, tistih, ki so zgolj na promenadi in tistih, ki hitijo po drugih oprav-
kih, je težko najti celo v bolj razvitih, večjih mestih. Morda je vsa ta gneča že postala sla-
bost Zagreba, a v decembrskih dneh se ji ne bodo mogli izogniti vsaj še nekaj naslednjih 
let. Ljudje bodo preprosto prihajali. Se drenjali v centru mesta, kamor »silijo vsi«, kjer vsi 
nekaj kupujejo, se pomenkujejo in so »zazrti le v svoje lastno, prešerno razpoloženje«. 
Zanimivo, da ob vsem tem med stotinami stojnic ni bilo opaziti veliko takih, ki bi se prišli 
le »opiti«. Čeprav se je povsod pilo in jedlo. Zlasti različnih »kuhanih vin«, ki se res ne 
morejo primerjati s tistimi pri nas, na Štajerskem, ampak, če je človek dobre volje, pač 
marsikaj prenese. Ne pozabimo: čevapčičev, pleskavic, kotlovine in podobnih jedi, pod 
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katerimi se šibijo mize na primer na Ruški nedelji, ni bilo niti za dober vzorec. Morda 
je v tem najti razlago »dogodka«, ko nek natakar ni »razumel« naročila v slovenščini. 
Menil je, da se naj pač mi učimo hrvaščine. Ob opozorilu, da skoraj vsi Slovenci znamo 
komunicirati s Hrvati, je bistro dodal, da on prodaja tudi Italijanom … Morda nam tak 
primer razkrije tudi kaj o že omenjeni purgarski vzvišenosti ter znani hrvaški šahovni-
ci … Plačilo Slovencev za res slabo kuhano »tekočino« je natakar brez pripomb sprejel.

Glede blagdanske osvetlitve (okrasitve) zgradb, izložb, dreves, ulic, cerkva, trgov itd. 
je vredno tvegati oceno: Nič res dramatičnega. Tega je veliko, a je v hektiki tistih, ki se 
korzirajo, manj opazno. Pa, po čisto osebnem mnenju, ni bilo videti nič res presežnega. 
Ruška občina, ki je oblekla svoje zgradbe v barve in »svetlice« Dedka Mraza, se ne bo 
sramovala. A takega »posla«, kot ga »iz nič« znajo narediti v Zagrebu, v Rušah najbrž 
še dolgo ne bo uspelo »narediti«. Tam namreč na »enem štantu« iztržijo več, kot iztrži 
na primer cela »Ruška nedelja«.

Če tvegamo še sklepno misel, je naslednja: Prijeten izlet, dobra družba, zanimivo mesto 
in prireditev, ki »posrka« vsakega obiskovalca. A mesto Zagreb ponuja veliko več, kot je 
možno doživeti v enem dnevu. Za to bi se bilo potrebno »pripraviti« drugače. V manjši 
skupini, z več časa … in z izbrano tematiko. Je to lahko izziv za kakšen izlet (vikend 
paket) za naslednje leto?

VILI REZMAN
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DRUŽENJA 
GREGORJEVO ALI PTIČKI SE ŽENIJO

Pred dnevi smo se ponovno zbrali pod MUCOVO PEČINO in preživeli lep kulturni ve-
čer, ki se je razvil v daljše družabno srečanje. Natančneje: dobili smo se na dan, ko se 
ptički ženijo oziroma ko goduje Gregor I. Veliki, zelo priljubljeni, rečejo mu tudi idealni 
papež iz konca 6. stoletja. Letos smo »gregorjevo« (12. marec) obeležili z izobraževalno 
in kulturno umetniško vsebino.

Matjaž Grahornik je predstavil življenje in delo papeža Gregorja I. in se dotaknil še 
življenja celo tisočletje mlajšega papeža Gregorja XIII. Ta zadnji je »zakrivil«, da prvi 
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pomladanski dan ni več 12., kot je bil nekoč, pač pa 21. marec. To se je zgodilo leta 1582, 
ker je papež takrat spremenil koledar iz julijanskega v gregorjanskega. Gregorjevo, 
12.marec pa je vseeno ostalo dan ljubezni, naklonjenosti, veselja, sreče in obilja.

Ja, tudi obilja. Po starih običajih so namreč na ta dan koledniki zbirali darove pri dobrih 
ljudeh ter z njimi obdarili ptičke. Ker je bilo teh daril obilo, več kot so ptički zmogli po-
zobati, je ostali še za otroke in celo več: tudi zbrani koledniki in njihovi gostje so prišli 
na svoj račun. Nič drugače ni bilo na našem gregorjevanju pri MUCU.

Kaj in kako so na dan, ko se ptički ženijo, počeli nekoč in kaj je še ostalo v našem 
ljudskem izročilu, je zbranim predstavil Vili Rezman, z branjem lastnih proznih del in 
igranjem na klavinovo pa je večer obogatil še Patrik Vicman.

Ves večer je bil skratka lep in prijeten in bilo bi ga vredno še kdaj ponoviti. Tudi zato, ker so 
»naše ženske - ptičke« ponovno zelo dobro kuhale in pekle ter obložile mize. Seveda: HVALA!

VILI REZMAN
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OB KULTURNEM PRAZNIKU 
(PATRIK ZA PREŠERNA)

Letošnje leto je Prešernov dan, naš kulturni praznik sovpadel s številnimi prireditva-
mi in še s pustovanjem za povrh. Zato smo se odločili, da pripravimo kratko prireditev 
pri Mucu in jo združimo s sejo upravnega odbora pred in morebitnim pustovanjem po 
prireditvi.

Popoldne smo torej začeli delovno. S sestankom in pripravami na naš občni zbor. Nismo 
preveč vlekli, da se ne bi po nepotrebnem zamaknil čas začetka prireditve, ki smo jo 
naslovili »Patrik za Prešerna«. Začelo se je s himno, ki jo je Patrik zaigral na klavinovo.

Po predsednikovih kratkih razmišljanjih o Slovencih in nastajanju slovenskega jezi-
ka, smo ponovno prisluhnili Patriku. Najprej je recitiral Prešernove pesmi, potem je 
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predstavi še dve svoji, vmes pa je zaigral na klavinovi še lastno kompozicijo. V goste je 
povabil še našo Jožico Repolusk. V veselje vseh je Lepo Vido »odžebrala« še ona. Tako 
je poskrbela za prijeten prehod v veselejši del večera.

Pustovali nismo tako, kot bi se spodobilo, saj nihče ni nadel maske. Dobre volje pa smo 
vseeno bili. Za to so poskrbele naše ženske. Krofov ni zmanjkalo, malce smo jih zalili, 
si popestrili večer s pripovedovanjem šal in se še dolgo zadržali v klepetanju o vsem 
mogočem …

Ne zamudite naslednje podobne priložnosti!

VILI REZMAN
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LIRINA DOBRODELNOST

Dobrodelne športno rekreativne prireditve 24 urni vzpon na Martnico se vsako leto 
udeleži veliko domačega prebivalstva, prihajajo pa tudi iz drugih krajev Slovenije.

Letos je v organizaciji društva Lira, Osnovne šole Janka Glazerja iz Ruš in Športne zve-
ze Ruše že petič potekala dobrodelna športno rekreativna prireditev, 24 urni vzpon na 
Martnico. Prireditev je bila po številu udeležencev med bolje obiskanimi, saj se je 24 ur 
vzpenjalo, s kolesi ali peš, kar 440 rekreativcev. Kolesarji so morali premagati 6 km, poho-
dniki pa 3 km razdaljo. Oboji pa 373 metrov nadmorske višine. Kljub temu, da prireditev ni 
tekmovalnega značaja, je potrebno omeniti tiste, ki so v 24 urah opravili največ vzponov. 

Pohodnice: Olga Toplak, Rozalija Osrajnik - 9 vzponov
Pohodniki: Rudolf Balantič, Dejan Debelak - 18 vzponov
Kolesarke: Brglez Tina - 8 vzponov
Kolesarji: Dejan Prevolšek - 25 vzponov
Kombinacija pohodov in kolesarjenja: Andrej Korak, Dubravko Martinjak - 12 vzponov 
(6 s kolesom, 6 peš)
Družine: družina Gregorc - 6 vzponov
Kategorija do 15 let: Jaka Jaušovec - 12 vzponov

Da je proga primerna za vse starosti sta dokazala najmlajši udeleženec prireditve Luka 
Majč Šarh, ki se je pri svojih dveh letih vzpel kar dvakrat na Martnico, in 86 letni Henrik 
Rutnik, ki je že peto leto najstarejši udeleženec.

Letos smo zbrali preko 2500€, ki jih bomo namenili socialno ogroženim otrokom šole 
in vrtca. Denar bomo namenili za sofinanciranje plačljivih dejavnosti, ki jih izvajata. 
To pa so: šole v naravo, prehrana, kulturni dnevi - gledališče in lutke in druge plačljive 
aktivnosti, ki se organizirajo tekom šolskega leta.

LADIsLAV pEpELNIk
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MARUŠEKI, KISLA ŽUPA IN ŠE KAJ!

Pravzaprav si še nismo prav odpočili po vrnitvi iz Nemčije, pa smo se številni zopet 
srečali na Lirini prireditvi v ruškem domu kulture. Veseli večer, poln glasbe in sme-

ha je navdušil občinstvo. Za res prijetno razpoloženje so najprej poskrbeli Marušeki, 
vokalno instrumentalni ansambel prijateljev iz Selnice.

S svojim nastopom, s katerim so nam predstavili znane popevke iz sedemdesetih let, so 
marsikoga v dvorani pritegnili, da je še sam tiho »mrmral« lepe melodije in si najbrž 
kdaj pa kdaj zaželel tudi zaplesati. A če to že ni bilo mogoče, smo si dali duška z aplavzi, 
s katerimi smo nagradili nastopajoče.

Druga skupina, tudi zaslužna za vedro vzdušje, so bili naši gostje iz Bistrice in Limbuša. 
Skupina »šaljivcev«, ki posebej pritegnejo, kadar se povežejo, čeprav so tudi sicer pozna-
ni »vicmaherji«. S svojimi šalami so si privoščili marsikoga, predvsem pa so poskrbeli 
za to, da so se v dvorani sprožale salve smeha. Nič čudnega, da so njihovemu pripove-
dovanju tudi po predstavi prisluhnili dobro razpoloženi obiskovalci. Ko smo se razha-
jali, pa si je mnogo kdo zaželel: Se vidimo ponovno! Marušekom in šaljivcem pa so bile 
izrečene še številne zahvale za lep večer in čestitke!

A komaj smo prespali noč, že smo se, eni bolj zgodaj, drugi malce kasneje, spet srečevali. 
Nekateri so že zarana krenili na pot v Avstrijo, na planinski izlet v Mixnitz. Vrnili so se 
navdušeni in vabili tudi druge, da si ogledajo lepote, ki so jih obiskali sami.

Drugi so lahko spali malce dlje, saj so se dopoldne zbirali v sosednjem Limbušu, ka-
mor smo bili povabljeni. Bilo je kaj videti in zlasti okusiti, saj se je tam odvijalo tekmo-
vanje v kuhanju kisle juhe. Z veseljem smo jo okušali, bila je res dobra. Še zlasti tista, 
zmagovalna. In glej ga šmenta, zmagala je ekipa Turističnega društva Limbuš, ki so jo, 
podobno kot nekatere druge, sestavljali mojstri (ce), tudi člani (ce) našega društva. Ob 
takih članih (cah) se nam res ni bati žeje, lakote ali slabe volje, dolgčasa …

VILI REZMAN
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SLOVO OD LETA … 

Konec decembra ni bilo dovolj interesa za to, da bi izvedli »slovo od leta« s plesom in 
glasbo. A nismo čisto pozabili na »slovo«, saj smo v Vetru sklicali zaključno, razšir-

jeno sejo Upravnega odbora. Čeprav je bila seja praznična in brez glasovanja, pa ni bila 
brezvsebinska. Razen dolžne zahvale predsednika vsem, ki so žrtvovali svoj čas, da smo 
lahko izvajali letni program4, so bile izrečene še najboljše želje za prihajajoče leto 2017.

Srečanje pa je bilo - čeprav brez glasovanj in pisanja zapisnika - delovno. Pomenek je 
stekel o naši zadnji, pravkar izdani knjigi »Mesta miru in spomina«, pa tudi o novem 
društvenem Almanahu oziroma vsebinah, ki jih prinaša. Gre v osnovi za poročilo o delu 
našega društva v zadnjih dveh letih. Bilo je obsežno in večinoma smo lahko zadovoljni 
z realiziranim. Tudi s sodelovanjem z drugimi društvi in organizacijami.

4 Samo v zadnjih dveh letih smo bili na številnih ekskurzijah, potovanjih, izletih, pohodoh, družabnih priredi-
tvah, izdali smi kar 7 knjig, vključno z zadnjim almanahom osem, raziskovali smo našo preteklost, skrbeli 
za fotoarhiv in urejali drugo arhivsko dokumentacijo ter objavljali članke na sletnih straneh, skrbrli za or-
ganizacijo okroglih miz, večjih strokovnih posvetov, predavanj, razstav, klasičnih in power point … Opravili 
smo seveda še številne delovne in druge sestanke. Brez kolektivnega dela in materialne podpore podjetij in 
občin vsev to ne bi bilo izvedljivo. Na to smo se »spomnili« na »slovesu od leta«, pravzaprav razširjeni seji 
Upravnega odbora društva.
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Kaj bomo počeli v naslednjem letu? To je bilo le eno od vprašanj, ki se je v neformalnem 
razgovoru postavljalo. Odgovor je lahko kratek. Ohranjali bomo »železni repertoar« na 
področju pohodništva, potovanj in druženja. Na področju kulture, založništva, preda-
vanj, okroglih miz … pa si bomo prizadevali ohraniti raven, ki smo jo dosegli v prete-
klosti in ki je gotovo med opaznejšimi v občini.(foto 1) O tem, kakšni so naši načrti piše 
»vse potrebno« v Almanahu, ki ga bodo dobili vsi člani(ce). Seveda se lahko plan dela 
na našem občnem zboru spremeni, dopolni, a zdi se, da bi lahko bil predlog za večino 
članstva sprejemljiv. Sicer pa, Lidija skrbi za to, da so člani(ce) obveščeni o našem delu 
in načrtih in da lahko predstavijo svoje dodatne predloge. 
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In kaj smo še počeli »na zadnji seji?« Imeli smo degustacijo izdelkov z Meranovega, pre-
davatelj, vodja posestva na Meranu, na član Peter Kramer, pa nas je »obdaril« za povrh 
še s svojim izbranim vinom. Seveda je bila degustacija izvedena v sproščenem vzdušju 
in s strokovno predstavitvijo vseh ponujenih vin v vrsti od zvrsti do izbora. K pokuša-
nju in predavanju je sodila še večerja. Začela se je prav tako z dobrotami z Meranovega 
(domačo pasteto, bučnim oljem, jabolčnimi krhlji …), nadaljevala pa z dobrotami, ki jih 
je pripravila ekipa iz Vetra. Dolgo smo »vzdržali«. In zaključili s kislo juho. »Ekipa«, 
čeprav ne čisto popolna, se je po dolgi seji razšla v dobrem razpoloženju in upanju, da 
bo naslednje leto vsaj tako dobro, kot je bilo iztekajoče!

VILI REZMAN
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NEKAJ IZ NAŠEGA FOTOARHIVA 
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NAŠIH 50

Vse od nastanka se je v našem društvu spodbujalo in drugače skrbelo za kreativno, 
kulturno, umetniško dejavnost. Tokrat izpostavljamo pisano besedo, izdajanje in za-

laganje publikacij. Pravzaprav le njenega dela, ki se nanaša na brošure, knjige, zbornike, 
zvočne zapise. Razlog, da jih izpostavljamo, je »okrogla številka«. 50 publikacij v dese-
tletju in pol. Naslove najdete navedene na zavihkih knjig. Za to ustvarjanje, raziskovanje, 
pisanje, objavljanje se je bilo pripravljenih angažirati več deset avtorjev. Naštejmo samo 
tiste, ki smo jih pritegnili k sodelovanju, pisanju in predavanjem … v zadnjih dveh letih, 
torej v obdobju, ki ga zajema pričujoči Almanah:

Ajd Slavica, Igor Černe, Ernecl Gaja, Alenka Glazer, mag. Matjaž Grahornik, Gričnik 
Anton, Jurij Gulič, dr. Dragica Haramija, dr. Matej Hriberšek, Alen Ištoković,dr. Fanika 
Krajnc Vrečko, dr. Marko Jesenšek, Peter Kramer, Petra Liščić, Aleksandra Petković, 
Vili Rezman, Matevž Rezman Tasič, Karmen Salmič Kovačič, Robert Senčar, dr. Vlasta 
Stavbar, Duška Škerjanc, Srečko Štajnbaher, Darka Tancer Kajnih, Marija Vauda, 
Aleksander Veronik, Patrik Vicman, mag. Nina Vuk Hriberšek … Vsem drugim nasto-
pajočim, članom ansamblov, zborov, deklamatorjem, recitatorjem, predavateljem, ki niso 
poimensko našteti, se opravičujemo in prav tako prijazno zahvaljujemo! Prav tako gre 
zahvala vsem tistim, ki so skrbeli za grafično podobo, za fotografije (Gregor Rezman, 
Olga Malec, Lidija Valenčak, Metka Rezman, Matjaž Grahornik …) ter našemu »hišne-
mu« računalniškemu oblikovalcu, Boštjanu Rezmanu.

Knjige seveda niso edini publicirani materiali društva LIRA. Sem moramo prišteti vsaj 
še »drobni tisk«. Torej plakate, vabila, programske kartončke itd. Ravno tako polnijo 
društveni arhiv, večkrat pa jim skušamo dati nekaj »privlačnosti«, atraktivnosti, kaj 
umetniškega pridiha. Tako naš drobni tisk ni ostal zgolj na administrativni ravni pisar-
niškega dokumenta. Lahko rečemo, da smo se pogosto potrudili in mu dali nekaj več 
»likovne opaznosti«.

Naša založniška strategija in programi so se z leti spreminjali. Ob otroški literaturi, lite-
rarnih delih zrelih avtorjev so se znašli še različni letopisi, spominski zborniki društev 
in drugo. Podrobnejše razpravljanje o tem bi terjalo več prostora, kar pa ni namen tega 
almanaha. Potrebno je pa opozoriti na to, da smo zadnja leta več pozornosti posvečali 
ohranjanju naše kulturne dediščine, za kar nam je resorno ministrstvo tudi podelilo sta-
tus društva v javnem interesu. Kakšna materialna satisfakcija iz tega sicer ne sledi, je 
pa to vendarle priznanje za naše sistematično delo. 

Nekako manj opazno na ta način nastajajo posamične zbirke. Zlasti bi radi opozorili na 
zbirko RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST). Šteje že kar nekaj knjig. Z zbirko, ki naj bi 
bila pisana tako, da bi jo lahko vzeli v roke tako turisti, ki prihajajo k nam, kot domačini, 
ki bi o svoji pretekli radi vedeli kaj več, želimo ponuditi nekaj tistim, ki niso strokovnja-
ki za zgodovino, kakor tistim, ki se želijo z njo seznaniti na bolj zahteven, raziskovalen 
način. Če bo (skrita) zamisel, ideja uspela, bomo v prihodnosti lahko rekli: nastajata 
»ruška enciklopedija« in »ruški leksikon osebnosti«. Novi sodelavci so iskreno vabljeni!
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Po tehnični, oblikovni in siceršnji kvalitativni strani naše publikacije niso »presežki«, 
ki bi lahko »kandidirali za nagrade«. Materialni, finančni pogoji dela pač ne dopuščajo, 
da bi si lahko privoščili boljši papir, trde platnice, kvalitetnejšo vezavo, boljšo likovno 
opremo, lektorirane ali celo plačane avtorske tekste in fotografije.5 A ocenjujemo, da tudi 
na tak, skromnejši način lahko prispevamo kaj k ohranjanju »spomina«, spoštovanju de-
diščine, rasti etnografskega, fotografskega fonda in k »življenju edine založniške hiše« 
lokalnega okolja. Tisti, ki pazliveje preberejo naše publikacije, pa lahko v njih zasledijo še 
številne programske, razvojne, strateške in tudi čisto konkretne ideje za prihodnje čase.

5 Zalaganje knjig nam omogočajo meceni kulture. Posamična podjetja, ki ne želijo pozabiti na svojo vlogo 
»družbene odgovornosti«. Tudi iz javnih sredstev pridobimo na razpisih del sredstev za poplačilo stroškov. 
In, ker ne izplačujemo avtorskih honorarjem lektorjem, piscem tekstov ali fotografom, nam zbrana sredstva 
zadoščajo, da lahko knjige podarjamo in ne prodajamo tistim, ki jih želijo. 
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O naši (ruški) raziskovalni in promocijski ter založniški … dejavnosti bo najbrž treba 
še temeljito razmišljati in se pričeti strateško odločati. Tako, da bomo »z dekorativne 
lahko stopili na umetniško raven«. Tako, da bomo razen svetlic opazili še »kalos«, tako, 
da bomo razen dobrodelnosti zavzeti še za pravičnost, razen za moralnost še za etičnost, 
razen za učinkovitost in uspešnost še za dobrobit, dostojanstvo, solidarnost … 

No, s tem pa stopamo že v polje »političnega, ideološkega, religioznega, duhovnega … 
Da, o tem bo treba več premišljati. Ne tako, kakor se vse bolj širi po Evropi, ne avto-
ritarno in populistično, ki sta leglo za fašistoidno. Iskreno, moderno, prosvetljeno, de-
mokratično, svobodoljubno, socialno senzibilno in zavzeto. V oporo nam je v zadnjem 
času tudi (celo?) papež Frančišek! Če nekoliko parafraziramo, lahko rečemo: Tudi papež 
Frančišek piše »nov program za boljše življenje«!

RAZSTAVIŠČE HOTELA VETER

V SOBOTO, 27. dec ob 18. URI.

DOBRODOŠLI!

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

VABIMO VAS NA OTVORITEV

RAZSTAVE IN »LIRIN« APERITIV

FOTO UTRINKI!FOTO UTRINKI!
RAZSTAVIŠČE HOTELA VETER

V SOBOTO, 27. dec ob 18. URI.

DOBRODOŠLI!

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

VABIMO VAS NA OTVORITEV

RAZSTAVE IN »LIRIN« APERITIV

Vabimo vas na razstavo fotografij,  
na kateri se nam bo predstavil fotografski par

MATEJA NJIVAR in PETER ZAJFRID.

Mateja je Mariborčanka, Peter pa Rušan, a tokrat je pomembno predvsem, da sta oba navdušena 
ljubiteljska fotografa. V Rušah se bosta oba predstavila prvič. Čeprav oba bolj na začetku svoje 
fotografske poti, so njune fotografije kot fotografije starih »fotomačkov«. Oglejte si jih tudi na 
njunih spletnih straneh in prepričali se boste, da si je razstavo res vredno ogledati. Njuna razstava 
predvsem pokrajinskih motivov je uvod v letošnji niz fotografskih razstav, ki jih pripravljamo.

SE VIDIMO V PETEK V VETRU!

UPRAVNI ODBOR LIRA

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
v petek, 30.1. ob 18.00 uri

Vabimo vas na razstavo fotografij,  
na kateri se nam bo predstavil fotografski par

MATEJA NJIVAR in PETER ZAJFRID.

Mateja je Mariborčanka, Peter pa Rušan, a tokrat je pomembno predvsem, da sta oba navdušena 
ljubiteljska fotografa. V Rušah se bosta oba predstavila prvič. Čeprav oba bolj na začetku svoje 
fotografske poti, so njune fotografije kot fotografije starih »fotomačkov«. Oglejte si jih tudi na 
njunih spletnih straneh in prepričali se boste, da si je razstavo res vredno ogledati. Njuna razstava 
predvsem pokrajinskih motivov je uvod v letošnji niz fotografskih razstav, ki jih pripravljamo.

SE VIDIMO V PETEK V VETRU!

UPRAVNI ODBOR LIRA

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
v petek, 30.1. ob 18.00 uri

VILI REZMAN
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PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE 

Z besedno zvezo »program za boljše življenje« (PBŽ6) smo poimenovali vsebino raz-
mišljanj v okviru Neodvisne liste za razvoj RUŠ, ki nas je kasneje, po izvolitvi na 

občinskih volitvah leta 1998, »vodila« pri našem delu 12 let. V obdobju, ko smo vodili 
občino in za katerega prevzemamo največjo odgovornost. To obdobje, lahko ga imenu-
jemo »prvo obdobje« po cepitvi stare in nastanku nove občine, je prenehalo z izvolitvijo 
novega župana in občinskega sveta konec leta 2010, ko so »vajeti občine« in odgovornost 
za razvoj prevzeli drugi, ko so ključne odločevalske pozicije šle v »druge roke«. Ta čas 
lahko v pomoč pri analizah in ocenah razvojnih gibanj imenujemo »drugo obdobje« ali 
tudi »čas po Liri«.

Če bi hoteli korektno in argumentirano analizirati čas »pred in po Liri« ter zastaviti stra-
teške usmeritve v smislu projekcij »Ruše 2030«, bi bilo za to potrebno veliko strokovne-
ga, interdisciplinarnega in celostnega dela. To presega namen našega tretjega Almanaha, 
ostaja pa v načrtih za prihodnjost. Vseeno pa ne bi bilo prav, če bi tisti, ki spremljamo 
»razvoj« občine, sedaj o tem molčali. Najbrž je »vtis«, da se v drugem obdobju priprav-
ljajo (tudi že izvajajo) radikalnejše spremembe z dolgoročnimi posledicami, ki vodijo 
daleč stran od usmeritev iz PBŽ, povsem korekten. A če še ni pravi čas za oblikovanje 
trdnih trendnih gibanj, lahko okvirno vendarle pokažemo na nekaj nespornih dejstev in 
začasnih ocen. Sledeče zapisane misli so bolj posamični »utrinki« kot sistematično in 
sovisno prikazovanje. Poglejmo.7 

Doslej smo menili, da sta sistematično, kontinuirano, smiselno, celostno prostorsko 
načrtovanje in aktivna zemljiška politika ključna. Če primerjamo »prvo« in »drugo« 
obdobje, lahko brez zadržkov rečemo, da je drugo obdobje čas »zamrznitve«. Na tem 
področju se ne dogaja skoraj nič (javnosti znanega), kar bi lahko vplivalo kot pospeše-
valnik razvoja. Prej nasprotno. Zdi se, da je prevladalo načelo, »ne storimo nič, da ne 
bomo storili kaj napak«!? Dejstvo, da je v vrhu občinskih odločevalskih struktur vse 
več »poznavalcev« urbanizma in arhitekture, govori o obratni sorazmernosti. Več kot 
jih je, slabše za razvoj! Občinska arhitektka Maruša Zorec s svojimi pandani ni bila od-
rešitev, prej garant za zastoj in nosilec (boter?) zgrešenih izdelovanj različnih osnutkov 
6 Prvi program je bil napisan (in je kot brošura bil dostopen tudi javnost) leta 1998. V letu secesije občine. 

Drugi in tretji PBŽ, ki sta vsebovala že tudi oceno realiziranega iz prvega, sta izšla leta 2002 in 2006. 
Nekaj let kasneje je občinski svet sprejel še Strategijo prostorskega razvoja (2009) ter Odlok o občin-
skem prrostorskem načrtu (2010). V tem zadnjem »Lirinem« letu je občinska uprava izdelala še obsežno 
in podrobnejše »poročilo« o delu v preteklih 12-ih letih. Po letu 2010 podobnih strateških, programskih ali 
analitičnih dokumentov ni bilo več, zato so longitudinalne razvojne primerjave in ocene razlik med planiranim 
(napovedovanim) ter realiziranim otežene. So pa nujne, saj so edine lahko temelj za racionalne, sistemske, 
dolgoročne usmeritve. Kadar pa teh ni, nam preostanejo le odločitve »iz roh v usta«, ad hoc, interesne, 
utilitaristične … odločitve, ki delujejo kot »vrtinčaste«, cunamijske … Predvolilne »limanice«, v zgibanke 
žgoščene in kmalu po volitvah pozabljene obljube namreč niso adekvatno nadomestilo.

7 Avtor teh vrstic se zaveda, da bi bilo za boljše razumevanje potrebno najprej predstaviti širši kontekst, dr-
žavne (nacionalne), regionalne in svetovne okoliščine tako na gospodarskem, okoljskem, moralno etičnem, 
ideološkem, političnem, duhovnem, socialnem, varnostnem področju in tudi nekatere druge vidike. Ker to 
na le nekaj straneh ni mogoče, se avtor zaveda parcialnosti in relativnosti svojih zapisov.
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in parcialnih rešitev, ki so se že izkazale kot »neupravičen strošek«. Tak »neupravičen 
strošek« je bil po ugotovitvah prejšnjega Nadzornega odbora ona sama oziroma njeni 
honorarji, zasluženi na tej funkciji. Slabo delo na področju »prostora« je najbrž ena ključ-
nih pomanjkljivosti »drugega obdobja«. Na dobrem prostorskem načrtovanju bi namreč 
lahko bile utemeljene osnove občinskega finanšnega poslovanja in razvojne možnosti.8

Finančna podoba (proračun in načrt razvojnih programov) občine se, kot je bilo napove-
dano, v zadnjih letih slabša. Kljub temu, da si je gospodarstvo medtem že opomoglo, da 
imamo v državi celo največji bruto nacionalni dohodek doslej, da smo se dobro usidrali 
v mednarodno poslovanje, da se je v preteklih letih še dalo črpati že prej pridobljena 
nepovratna sredstva in prodajati »družinsko srebrnino«. A prihodkov je trendno vse 
manj, vse manj je pridobljenih nepovratnih sredstev, ambicioznih oprejektov, ki bi lah-
ko računali na sofinanciranje … (pomembne so medobčinske primerjave: ruška občina 
je vse pogosteje v sporih z »državo«, druge občine z državo z rokom v roki izvajajo in-
vesticije in nas »prehitevajo«). Ne bi bilo prav, če bi krivdo za to zvrnili le na občinsko 
vodstvo, saj je znano, da je država le mačeha lokalnim skupnostim. A nekatere lokalne 
skupnosti vendarle »cvetijo« in druge »venejo«. Vredno razmisleka. Zlasti ob dejstvu, 
da zadnje čase občinski proračun kljub unovčevanju srebrnine, dediščine, kopni in je 
vse manj sredstev za večje vlaganje v razvoj in boljše življenje.

Če se ozremo po ruškem gospodarstvu, je podoba slična. Nekatera podjetja cvetijo, 
druga ugašajo (Jeklo, s skoraj 200 letno tradicijo). Nekatera večja ali pomembnejša so 
v zadnjih letih odšla (Seltron, Greiner), druga (Geberit) so se preselila iz kraja v kraj 
znotraj občine (ob znatni »podpori« lokalne skupnosti in države), tretja se posodabljajo 
in investirajo (Mega Metal, Ecom) … »Pravih novih« investicij (podjetij) pa ni. Morda 
se bo kmalu pojavil nov gospodarskin subjekt na območju »Metalplasta«. A spomnimo 
se na predhodna leta in podjetja, ki so vzniknila na pogorišču TDR, gradila nove pro-
izvodne prostore, na trgovske centre (Klasek - Mercator, TUŠ, SPAR), na prvi hotel v 
Rušah, nova smučišča na Pohorju … Tudi občina in država sta pomembno prispevali. 
Cezam, bazen, kegljišče, prostori (objekti) za dobro počutje, šport, rekreacijo, kulturo, 
nov Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, Polž … Zdi se, kot da je bila ob-
časno v zadnjih letih precej selektivno aktivirana »zasilna zavora«. Razen dokončanja 
nekaterih projektov, ki so bili že v teku ali vsaj pripravljeni, res ni bilo pravih razvoj-
nih novitet. Se pa zdi, kot da se načrtno vzpostavljajo pogoji, da bi se kak večji doslej 
upravičen projekt, dobro sprejet med prebivalstvom, »zadušil« (bazen, Cezam, mno-
žičnejše prireditve …). Turizem, za katerega je občina še v prejšnjem tisočletju menila, 
da je lahko pomemben gospodarski dejavnik, se je pričel močneje razvijati, z načrtno 
podporo občine. Pred leti pa se je nanj nenadoma nekako pozabilo, prepuščen je bil 
samemu sebi, postal je celo oviran. Sedaj životari. Karta, na katero stavijo nekateri, 
»biciklizem«, seveda ni prav močna. 

Precej podobno je na področju komunale, prometa in okolja. Po tem, ko so se v prvem 
desetletju tega tisočletja izvajale številne investicije, pa naj gre za gradnjo plinovodnega, 
vodovodnega ali kanalizacijskega sistema, nekaj časa po veliki krizi pa so se nadaljevali 
še projekti komunalnega urejanja zahodnega dela Ruš, je prišlo kratko obdobje zastoja. 
8 Glej o tem več v prejšnjem Almanahu.
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Pomemben premik na bolje je pomenila investicija na Vinski poti, čeprav je bila zelo sla-
bo »skomunicirana« z uporabniki. Drugi posegi na področju komunale pa pomenijo bolji 
redno ter investicijsko vzdrževanje prej zgrajenega, torej ohranjanje obstoječega. Kljub 
vsemu pa lahko zatrdimo, da se je v skoraj dvajsetih letih nove Občine Ruše na področju 
okolja marsikaj spremenilo na bolje, pa naj imamo v mislih zbiranje in ravnanje z odpadki, 
upravljanje z vodami, pitnimi in odpadnimi, ali zrak. Vendar skrbijo veliki projekti, ki so 
nujni, pa zanje ni videti resnega angažmaja. Taki so na primer centralna čistilna naprava ali 
kakšna druga primerna rešitev za odpadne vode, zagotovitev trajne oskrbe s kvalitetno pi-
tno vodo ali preprečitev, da bi se zaradi ponovnega ogrevanja s trdimi kurivi in zgoščanjem 
prometa ponovno poslabšal zrak oziroma povečala prisotnost škodljivih prašnih delcev.

K poslabšanju/izboljšanju kvalitete zraka veliko prispeva (ne)urejen promet. Če smo ne-
koč skupaj z državo načrtovali, da bomo glavne prometne tokove speljali mimo naselij 
(obvoznica Ruše - Limbuš - Maribor), je ta opcija danes »pozabljena«. V Mariboru se sicer 
najavlja gradnja zahodnega dela južne obvoznice, kar bo dodatno okrepilo prometne to-
kove proti naši občini in skozi njene kraje, ruška občina pa se bolj angažira za (izgradnjo) 
rekonstrukcijo, izboljšavo kolesarske povezave. Ta se obljublja že sedmo leto, kakšnih sa-
dov pa ta prizadevanja še niso rodila. Povsem drugače je bilo z gradnjo prometnic, ploč-
nikov, javne razsvetljave in drugih objektov v prvem desetletju tega stoletja. Spomnimo 
na rekonstrukcijo Tovarniške ceste, Falske z dvema novima krožiščema in novim mostom 
čez Lobnico, na številne ulice in javne poti, ki so dobile asfaltne prevleke in bile povsem 
na novo narejene … Tudi zadnja leta so ceste deležne kakšne pozornosti, a manjše. Pravih 
investicij ni, zgolj obnavljanje in krpanje ter preprečevanje še hitrejšega propadanja pa 
v razvojnem smislu ni dovolj. Edina večja investicija je bilo nadaljevanje rekonstrukcije 
Falske ceste skozi center mesta, ki pa se je v stalnih sporih z državo vlekla kot jara kača. 
Pa na komunalno opremo in rekonstrukcijo ceste »za Geberit« ne smemo pozabiti!?

Ena bolj opaznih dimenzij razvoja je gradnja stanovanj, ki je ne le zakonska, pač pa tudi 
ustavna obveza lokalnih skupnosti. V »prvem obdobju« smo temu posvečali prav posebno 
pozornost. Skupaj s partnerji, državo in podjetji, smo v Rušah v manj kot desetletju pri-
dobili okroglo sto novih stanovanj z organizirano stanovanjsko gradnjo. Večina teh sodi v 
kategorijo neprofitnih stanovanj. Če bi upoštevali še organizirano gradnjo za trg in indivi-
dualno gradnjo občanov, bio se številka več kot podvojila. Danes se stanovanj v naši obči-
ni (neprofitnih) ne gradi več. Nekaj so jih celo vzeli ognjeni zublji, pa jih občina, lastnica, 
niti ni obnovila. Posledično to kajpada vpliva na demografijo, a to odgovornih za sedaj ne 
zanima. Niti na daljši rok ni videti, kdaj se bo občina zopet lotila gradnje neprofitnih sta-
novanj. Pa tudi na področju zagotavljanja prostorskih aktov za ta namen so zadeve obstale. 

H gradnji stanovanj sodi še skrb za okolje, parke, zelenice, otroška igrišča. Da bi to 
lahko zagotavljali, smo že pred dvajsetimi leti ustanovili Režijski obrat. Največjega v 
državi, če ga primerjamo glede na velikost krajev, ki med drugim skrbi tudi za pokopa-
lišče in organizacijsko, tehnično pomoč pri delu društev. Še danes obratuje, sicer neko-
liko okrnjeno, a vendar. Občina skrbi za nadaljnje urejanje, širjenje otroških igrišč, kar 
občani gotovo z naklonjenostjo spremljajo. Nekateri posegi v urejanje okolja pa se ne 
zdijo primerni ali zadostni. Navedimo na primer skrb za sprehajalne poti, Z(a)dravje, 
vrtičkarstvo ali dejstvo, da se lokacije urejajo v neskladju s prostorskimi načrti. Žal še 
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nimamo predpisov, ki bi zagotavljali boljšo skrb lastnikov za izgled njihovih (propada-
nju prepuščenih) objektov, občina pa že načrtuje sofinanciranje obnove fasad itd. Ne da 
bi imeli v zvezi s tem izdelane kriterije, merila, pravilnike, kdo lahko kandidira in kako, 
pod kakšnimi pogoji pridobi nepovratna sredstva.

Razen čisto fizičnega okolja na komunalnem … področju je pomembno za kvaliteto 
življenja še okolje, ki ga običajno strnemo v sintagmo »družbene dejavnosti«. Torej 
dostopnost in raven storitev na področju uprave, zdravstva, šolstva, vzgoje, kulture, 
športa in rekreacije. V naši občini se zagotavlja relativno dobra dostopnost naštetih sto-
ritev na vseh področjih. K temu so pripomogle številne investicije. Država je v svoje 
objekte vložila pomembna sredstva (CSD, ZZ, UE), občina tudi. O tem nas prepričajo 
pred letom 2010 zgrajeni in obnovljeni prostori in zunanje površine. Šolski, vzgojno-
varstveni, zdravstveni, športni, kakršni so bazenski kompleks, športna (gimnastična) 
dvorana, igrišča za nogomet in druge igre z žogo. V zadnjem času se bolj preferirajo 
moderni, »urbani« športi, a ni zagotovil, da je to prava usmeritev. Kakor je najbrž zgre-
šeno načrtovanje opustitve delavnosti lastnega centra za vzdrževanje telesnega zdravja 
(CEZAM) in »predaja« fitnesa v zasebne roke. Zdi se, da se počasi le realizira nekaj let 
stara ambicija, kako velike javne investicije privatizirati ali vsaj omogočiti njihovo ek-
sploatacijo v zasebne interese. Pomemben pa je bil prispevek zasebnih podjetij, ki sicer 
vsa niso »preživela«, a brez njih ne bi bilo takšnih smučarskih poligonov, kot jih imamo 
na Ruškem pohorju. Zopet druga podjetja so zaradi svojih poslovnih potreb športne po-
vršine namenila drugi rabi (ECOM).

Zdravstveno varstvo je v zadnjih dveh desetletjih v Rušah širilo in izboljševalo programe. 
Nekaj let nazaj so se pričeli sicer krčiti, a verjetno prav velike bojazni, da bi se krčenje 
nadaljevalo, ni. Javni zdravstveni zavod sicer vsake toliko »zagrozi«, da bo preselil kak 
program (zobotehniko, skrčil zobozdravstveno mrežo …), vendar je bila večina dejavnost 
že pred iztekom starega in na začetku novega stoletja oddanih v koncesije. Tako smo 
dobili tudi ustreznejši pediatrični program in še kaj. Tisti zdravniki(ce), ki svoj poklic 
opravljajo v javni zdravstveni mreži kot koncesionarji, pa najbrž nimajo namena »za-
pirati« svojih ambulant. Ob splošnem pomanjkanju denarja na področju zdravstva prav 
kmalu kakšnih posebnih izboljšav v lokalni skupnosti ne moremo pričakovati.

Vzgojno izobraževalni zavodi so v novi občini bili deležni potrebne pozornosti. 
Pridobivali so nove prostore, stari so se obnavljali, pa naj imamo v mislih otroško varstvo, 
osnovno, glasbeno ali srednje šolstvo. Vrtci so pridobivali nove prostore in kvalitetne 
izboljšave v opremi. Glasbeno šolstvo je nato pridobilo več prostorov, ki so bili tudi te-
meljito obnovljeni v nekdanji »štirirazrednici«, osnovna šola je že dvajset let nazaj dobila 
velike nove prostore in telovadnice ter sobno strelišče, v srednjo šole pa se je več vlagalo 
šele v zadnjih letih, ko je ministrstvo nekoliko širše odprlo »denarnico«. Prej je občina 
veliko pomagala pri urejanju šolskega okolja in servisnih objektov. Prav v letošnjem letu 
pa se nadaljuje še zunanja obnova »štirirazrednice« (glasbene šole) in s podobno veli-
kimi vlaganji v šolski prostor v prihodnjih letih se standard ne bo zniževal. O vsebini 
dela, nadstandardnih projektih, posebnostih, ki kakšnega od naštetih šolskih zavodov 
dvigujejo visoko nad povprečje, zaenkrat najbrž ne moremo govoriti.
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Ker so Ruše od nekdaj slovele tudi po razvejani kulturni dejavnosti, je področje kulture eno 
izmed tistih, ki daje krajem »značaj«, krepi človeški in socialni kapital ter omogoča kva-
litetno preživljanje prostega časa. Materialni pogoji za delo kulturnih institucij in društev 
so že v »davni preteklosti«, ko so občani in podjetja z roko v roki gradili kulturno infra-
strukturo, bili pri nas zagotovljeni. V preteklosti je precej vlagala še lokalna skupnost. Tako 
smo dobili in ohranili ter izboljševali letno gledališče, kulturne domove, domove krajanov, 
knjižnice. Pred nekaj manj kot desetletjem smo z veliko finančno podporo države dobili 
najprej manjše, nato pa še velike prostore za mlade, CEZAM. Žal se slednjemu ne obetajo 
prav rožnati časi, kot da je nekaterim CEZAM pravi trn v peti in ga želijo čim prej prepustiti 
zasebni iniciativi. Razen tega pa ne moremo biti zadovoljni, da se je v »novi dobi« skoraj 
povsem opustila skrb za kulturno dediščino, da je nameravana vzpostavitev muzeja odri-
njena v pozabo, prav tako kot galerijski prostori in spodobni prostori za enoto JSKD. Bolj 
zadovoljni bodo tisti, ki so se razveselili selitve knjižnice v prostore opuščene trgovine. Žal 
so ti prostori še vedno daleč pod standardi, normativi, neustrezno opremljeni in ne omogo-
čajo celovitejših storitev, ki jih sodobni uporabnik pričakuje. A so prostori vendarle večji in 
bolj dostopni, kar tudi nekaj šteje. Za vse naštete probleme pa so bile v preteklosti že naj-
dene rešitve, celo zgrajeni prostori ali (za muzej) podpisane pogodbe in narejene strokovne 
osnove. Ko je novo vodstvo občine te projekte »založilo v predale«, je bilo jasno, da bodo 
nadomestne rešitve pač zasilne in na drugačni, nižji kvalitetni ravni, ali pa se jih občina v 
bližnji bodočnosti sploh ne bo resneje lotila. Je pa po »pretresih«, ko se je zgodil poizkus »s 
trdo roko disciplinirati« društva, veter v zadnjem času obrnil. Več je posluha za društva, več 
je tudi denarja. Še najugodnejša je situacija v gasilskih društvih, a tudi kulturna in športna 
so deležna večjih bonitet. Pač odvisno od tega, kdo je komu bolj naklonjen in potreben …

Slabše, kot bi si želeli, pa je na področju sociale. Nekaj zavodov, ki smo jih pridobili za 
ustanovitev njihovih enot v Rušah in vrsta dobrih projektov je v bližnji preteklosti »po-
niknilo«. Izvajanje programov, zlasti tistih na področju aktivne politike zaposlovanja, se 
je skrčilo. Potreba po socialnih pomočeh in dobrodelnosti se povečuje, stopnja brezposel-
nosti, ki se je do leta 2009 strmo spuščala, se je ob ekonomski krizi in drugih pretresih 
precej dvignila in do danes ne popusti. Precej višja je, kot v sosednji Selnici ali v Lovrencu. 
Ustreznih naporov, da bi se to izboljšalo, ni opaziti. Vodstvo občine si je to obetalo, ko je 
finančno in drugače pomagalo podjetju Geberit v času gradnje novih poslovnih prostorov. 
A od napovedovanih več sto novih delovnih mest so ostale samo »napovedi«. Nekaj so k 
večji brezposelnosti gotovo prispevalai še preselitev dveh bistiških podjetij v druge kraje 
ter stečaji manjših podjetij, prav tako upad števila zaposlenih v vsaj dveh podjetjih znotraj 
TDR, ki sta nekoč skupaj šteli preko petstso zaposlenih, danes pa komaj kaj več kot sto.

Žal vse našteto že kaže posledice tudi v sferi duhovnosti, socialnega, političnega in drugega, 
za razvoj potrebnega kapitala, virov. Verjetno je edina prava rešitev v tem, da se ponovno 
vzpostavi strateško, celostno razmišljanje na mesta, kjer je prevladalo neoliberalno drob-
njakarsko koristolovstvo. Sicer, sicer bo šel »razvoj« naprej počasi, s hitrostjo zarjavelega 
kolesa, ali pa se bo celo ustavil in vztrajal v podaljšanem kriznem intervalu. Nič čudnega, da 
nas nekateri, ki spremljajo dogajanje, že zbadajo z naslavljanjem: »Biciklisti!« in da lahko v 
časopisih prebiramo naslove, kakršen je ta čisto zadnji: »Ruše stavijo na kolesarski turizem.« 

VILI REZMAN
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LIRA - DRUŠTVO ZA RAZVOJ, RUŠE

Datum ustanovitve: 04. 02.1999

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

Aktualni člani UPRAVNEGA ODBORA: Vili Rezman, predsednik; Matjaž Grahornik, 
Ladislav Pepelnik, Miro Jaušovec, Lara Grušovnik, člani; Lidija Valenčak, blagajničar-
ka; Metka Rezman, tajnica 

KONTAKTI

Poštni naslov: Falska cesta 24, 2342 Ruše

Elektronski naslov: drustvo.lira@gmail.com

Vili Rezman, gsm 051 374 488, vili.rezman@gmail.com (predsednik, urednik)

LidijaValenčak, gsm 051 608 855, lidija.valencak@krs.net (planinski izleti)

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

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

www.lira-ruse.si

DEŽURNA PISARNA

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

Davčna številka: 86415808

TRR: SI56 6000 0000 0518 730
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ALMANAh 2016
ZBIRKA: RUŠE - TU SEM JAZ DOMA (GOST)

Besedilo
Vili Rezman, Matjaž Grahornik, Lidija Valenčak, 

Slavica Ajd, Ladislav Pepelnik

Izdajatelj in založnik
LIRA - Društvo za razvoj, Ruše

Urednik
Vili Rezman

Ni lektorirano

Fotografija
Gregor Rezman, Lidija Valenčak, 

Metka Rezman, arhiv društva

Računalniški stavek
Boštjan Rezman

Tisk
Design Studio, 

studio za digitalno komunikacijo d.o.o.

RUŠE, januar 2017



POMAGALI SO NAM (2015/16)

DIMNIKARSTVO
ŽUPANEK d.o.o.

Občina Ruše
Občina Lovrenc 

na Pohorju

MIRAN STRNAD S. P.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje



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
(več avtorjev, 2013)

OTROŠKA PESEM
(več avtorjev, 2013)

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

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

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

POKOPALIŠČA)
(Vili Rezman - Matjaž Grahornik)
RUŠE (STAVBNA – SAKRALNA 

DEDIŠČINA)
(Vili Rezman)

RUŠE (TALENTI V GLAS(Z)ERJEVEM 
RODU)

(več avtorjev, 2016)
RUŠE (ALENKA GLAZER - BIO(biblio)

GRAFIJA)
(Vili Rezman, 2016)

MESTA MIRU IN SPOMINA - 
POKOPALIŠČA (II)

(več avtorjev, 2016)
V PRIPRAVI

Ruše - grobnice in grobovi III. del
Ruše - stanovati v Rušah

Ruše - zgodovina TDR
ZAHVALJUJEMO SE VSEM,  

KI OMOGOČAJO NAŠO  
ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!



www.LIRA-RUSE.SI


