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Bodite z nami tudi v prihodnje!

»Ali bo letos tudi božično-novoletni koncert«, me sprašujejo 
ljudje? Seveda, pa še jubilejni povrhu! Dvajsetič zapored se bo 

ruška godba predstavila na koncertu, ki ga prijazno obiskujejo pri-
jatelji tovrstne glasbe iz naše in sosednjih občin. A ta obletnica ni ne 
edina in ne najpomembnejša. Še bolj spoštovanja vredna je

80-letnica
dela ruške godbe. Ta jubilej je tako priznanja vreden, da se je občin-
ski svet Občine Ruše odločil, oddolžiti se ansamblu s spominsko 
plaketo.

Doslej smo slavili že kar nekaj visokih obletnic, dobili precej priznanj in izdali tudi prilo-
žnostne publikacije.  Letošnja obletnica bo tudi pospremljena s publikacijo, za kar izrekam 
zahvalo naši članici Mateji Vizjak. Ni bilo časa, pa tudi denarja ne na pretek, da bi izdali obse-
žnejšo in bolj zahtevno knjigo. Vseeno se nam je v društvu zdelo prav, da se povzame to, kar 
je že bilo kje zapisano, nekolikanj dopolni in ohrani še v knjižni obliki. Pa saj se tudi Vi, bralci, 
prijatelji Godbe Ruše z mažoretno skupino verjetno strinjate, da je za sedaj dovolj, če v pisani 
obliki ohranimo vsaj tisto, kar nam daje možnost, da v grobem sledimo dosedanji zgodovini 
ruške godbe. Morda bo ob kakšni višji obletnici sledil zahtevnejši projekt?

Vsi si želimo, da bi na tej poti bilo čimmanj takšnih obdobij, ki bi pretresala ansambel, kar 
se je doslej že dogajalo. Prebrali boste, da je v preteklosti godba že bila na težkih preizkušnjah, 
ki so ogrožale sam obstoj. A prebrali boste tudi, da je znala opraviti z materialnimi, finančnimi, 
kadrovskimi problemi. Sedanji pogoji za delo, pa naj gre za prostore, opremo, finance, pomlaje-
vanje ansambla ali strokovnost so dovolj dobri, da smo lahko zadovoljni tako z godbo kot z ma-
žoretnima skupinama. Vse to nam je omogočalo kvalitetno rast, uveljavljanje doma in dober 
sprejem na gostovanjih v Sloveniji in sosednjih državah. Trdo, kolektivno delo je predpogoj za 
dobre rezultate. Seveda pa vsega ni mogoče doseči le z delom. Tako vrhunskih solistov, s kakr-
šnimi se lahko pohvalimo v zadnjem obdobju, brez talenta ni. In mi v Rušah imamo srečo, da 
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smo vse to znali preplesti v mrežo okoliščin, ki bo tudi prihodnja leta omogočala rast godbe in 
mažoretnih skupin. Nam, članom(icam) društva v ponos in obiskovalcem, prijateljem glasbe 
ter plesa v zadovoljstvo.

Vsem, ki so v preteklih 80 letih tlakovali pot uspeha naši godbi gre priznanje in zahvala. 
Godbenicam, godbenikom, dirigentom, vsem, ki so soustvarjali tradicijo godbe in v zadnjih 
dveh desetletjih tudi mažoretnega plesa.

Vam, ki ste že doslej obiskovali, spremljali, omogočali naše nastope, pa razen zahvale izre-
kam še vabilo:

Bodite z nami tudi v prihodnje!

Predsednik
Vili Rezman

Publikacija nima namena biti strokovna, pač pa priložnostna. Zato so ji lastne tudi slabosti, 
kakršne običajno sledijo pomanjkanju urejenih arhivov. V nadaljevanju zato sledi še evidenca kapel-
nikov, za katero ne jamčimo, da je popolna. Še manj pa je podatkov o predsedujočih. Kaže, da so v 
prvotnem obdobju kapelniki (dirigenti) odigrali še vlogo predsednikov.

Dirigenti - kapelniki:
Vencelj Pliberšek; kapelnik Serajnik; vojaški godbenik Polaner iz Maribora; med vojno godbenik 
Lovec iz Maribora; Ivan Bračko; Jože Ritoc; Mirko Bervar; Leopold Bračič; Adalbert Arloti; Ivan 
Ravnjak; Julij Šauperl; Dušan Remšak.

Predsedniki(ca) zadnjih desetletij:
Branko Andrej; Vinko Dolinšek; Vlado Hojnik; Ludvik Volmajer; Boštjan Jure,  v. d.; Benjamin 
Vergles; Marjana Kosi; Vili Rezman.

(Op. ur.)
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Začetki ruške godbe na pihala

Podatki o ruški godbi na pihala segajo že v 19. stoletje, ko je ta dejavnost, poleg knjižni-
čarstva, petja in gledaliških iger pomenila še eno izmed zvrsti ljubiteljske dejavnosti.

Prva t.i. »šola« za godbenike je nastala v Bistrici, kjer je mlade fante k sodelovanju in uče-
nju pritegnil prvi kapelnik, ki ga beležijo zapisi, Bistričan Alojz Jurič (po domače: Freglov Loj-
zek). Njegov namen je bil zbrati dovolj članov za svoj ansambel godbenikov, s katerimi bi lahko 
nastopal po okoliških krajih in tako tudi dodatno zaslužil. Omenjeni ansambel godbenikov oz. 
pihalni orkester je sčasoma postal zelo kvaliteten in na ta način znan tudi daleč naokoli. 

Po razpadu Avstrije, torej ob koncu prve svetovne vojne, so se godbeniki osamosvojili in 
začeli igrati na raznih ljudskih shodih, na porokah, pogrebih, ob novem letu in podobnih pri-
ložnostih. Na ta način in v takšni zasebni organizaciji so delovali vse do leta 1923, ko so se 
povsem razšli.

Sledilo je nekajletno zatišje, ko sta prvi kapelnik in ustanovitelj prve samorastniške skupine 
pihalcev Alojz Jurič in bivši godbenik Vencelj Pliberšek (delavec Tovarne dušika Ruše) v juniju 
leta 1927 ponovno oživila ansambel pihalcev. K sodelovanju sta pridobila 20 članov, ki so v 
glavnem bili delavci Tovarne dušika in tako se je začelo organizirano delovanje ruške godbe. 
Junij 1927 je tudi datum, ki ga ruški godbeniki štejejo kot datum ustanovitve svoje godbe.

Godbeniki so odtlej delovali v samostojni organizaciji, vendar v težkih pogojih, zlasti fi-
nančnih. Kljub temu se niso vključili v nobeno od ruških društev, kar bi njihove probleme sicer 
zmanjšalo, a bi ostala bojazen, da njihovi prihodki od igranja prehajajo v društvene blagajne ter 
tako člani ostajajo praznih rok. Svoje težave so rešili tako, da so se obrnili na upravno vodstvo 
Tovarne dušika, ki je sicer ugodila prošnji godbenikov, nabavili so jim inštrumente in unifor-
me, vendar so vse to morali odplačati člani sami, z mesečnimi odtegljaji od plač. Prav tako so 
morali iz svojih žepov honorirati kapelnika. 

To težko finančno breme so godbeniki prenašali z veliko požrtvovalnostjo, kar se je tudi 
obrestovalo, saj so se v letu 1937 za ruške godbenike začeli lepši časi. Zaposleni Tovarne dušika 
so se namreč odločili, da bodo odslej redno, vsak mesec, od svoje plače prispevali po dva stara 



6 |

Zgodovina Godbe Ruše

dinarja za vzdrževanje in obstoj godbe. Ta odločitev je prišla ravno v trenutku, ko so se godbe-
niki zaradi finančnih težav že skoraj razšli.

Vendar pa zdaj že rešene finančne težave niso bile edini problem, ki je pestil godbenike. 
Težave so se pojavile tudi okoli vaj, saj so bili godbeniki večinoma delavci iz Tovarne dušika, 
kjer so delali v treh izmenah, pogosto pa so morali tudi nenačrtovano vskočiti v delo. Na ta 
način ni bilo mogoče uskladiti delovnih obveznosti z urnikom vaj ali z nastopi godbe. Ravno 
zaradi tega so nekateri pihalni orkester celo zapustili in ostalo je le še okoli 15 članov. Posledica 
slednjega se je poznala v razvoju godbe, saj delo ni napredovalo, kot so si obetali, kljub temu, 
da so skupino vodili znani in rutinirani kapelniki. 
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Godba med II. svetovno vojno  

in po osvoboditvi

V času druge svetovne vojne je ruška godba kar dve leti, pod vodstvom godbenika Lovca iz 
Maribora, igrala na vseh paradah in apelih. Sčasoma se je število godbenikov še zmanj-

šalo, saj je vpliv aktivistov NOB v tovarni zajel tudi godbenike. Pridružili so se slovenskemu 
kulturnemu molku, nekaj godbenikov pa je odšlo tudi med partizane na Pohorje.

Po koncu druge svetovne vojne so se zagnani godbeniki, ki jih ni bremenilo sodelovanje z 
okupatorjem, znova sešli in v svoje vrste pritegnili tudi mladino. Prijeli so za inštrumente ter 
začeli igrati. 

V tem času je pihalni orkester imeli možnost vključiti se v katerokoli društveno organiza-
cijo, saj so se proti koncu leta 1945 v Rušah začeli ustanavljati posamezni odseki ali sekcije, ki 
so ljubiteljsko gojili petje, igro in glasbo. Na ta način so se godbeniki kot samostojna sekcija 
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vključili v sindikalno podružnico Tovarne dušika, v kateri so tedaj že delali pevci.
V tej organizaciji so člani godbe uspešno delovali vse do oktobra leta 1948, ko je bilo v Ru-

šah ustanovljeno Sindikalno kulturno-umetniško društvo (SKUD - Ruše). Namen slednjega je 
bil povezovati vse sindikalne in druge ljubiteljske kulturno-umetniške skupine od Bistrice do 
Smolnika ter tako enotno usmeriti in koordinirati že razcepljeno kulturno dejavnost v takratni 
ruški občini.

Sledilo je obdobje štirih let v SKUD – Ruše, ki je bilo za ruško godbo zelo delovno in uspe-
šno. V pihalni orkester je prišlo mnogo mladih glasbenikov, ki so se šolali v ruški glasbeni šoli, 
hkrati pa se je obrestovalo tudi študijsko in pedagoško delo z godbeniki, ki ga je prevzel in vodil 
prof. Jože Ritoc. Godbenikom je to predstavljalo dodatno motivacijo in večkrat so se pomerili 
tudi v igranju z drugimi pihalnimi orkestri na širšem štajerskem in koroškem področju ter za-
sedli vidna mesta v tekmovalnih disciplinah. 

Leta 1952 so se v Sloveniji začela ustanavljati nova delavsko-prosvetna društva Svobod, in 
sicer po zgledu iz časa med obema vojnama. Namesto sindikalnih društev naj bi nova društva 
prevzela avantgardno vlogo v ljudski kulturi in idejno-politično vzgajala ter izobraževala nepo-
srednega proizvajalca. To je bilo leto, ko se je vsa Slovenija pripravljala na veličasten kongres 
Svobod v Trbovljah in čas, ko je bilo v naši državni ureditvi že izpeljano revolucionarno ustav-
no načelo »Tovarne delavcem!«.

Tudi v Rušah se je v tem obdobju med najnaprednejšim delavstvom znova pojavilo hotenje 
po ustanovitvi delavsko-prosvetnega društva, ki je tu obstajalo že v letih od 1922 do 1940, 
medtem ko je slednje 21. septembra 1951 bilo tudi dejansko ustanovljeno. Vse sekcije SKUD 
so se v tem času odločile, da bodo prestopile v novoustanovljeno DPD Svoboda, v kateri so od 
septembra 1952 pa vse do junija 1977 delovali tudi godbeniki.
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Prvi dve leti v DPD Svoboda sta bili za godbo zelo uspešni, a je po letu 1954 v njej prišlo 
do stagnacije v delu in s tem tudi v napredku. Posamezniki, ki so ocenjevali ruško amatersko 
dejavnost od ustanovitve DPD Svoboda pa do leta 1963, so celo govorili o krizi ljubiteljskega 
dela nasploh. Omenjena kriza je bila posledica spremenjenih življenjskih razmer in ni nasto-
pila samo v ruški občini, ampak po vsej Sloveniji. Hkrati pa je bila tudi odraz odnosa publike 
in kritike do ljubiteljskega ustvarjanja, saj je bil razvoj profesionalnih kulturno-umetniških 
institucij na višku, pa tudi gledalci in ustvarjalci so ob novih medijih zahtevali več kot doslej. 
Godba na pihala je v omenjenih letih krize tudi tako zelo nazadovala, da ji je upravni odbor 
DPD Svoboda celo prepovedal nastopati, in sicer kar za celih 6 mesecev.

 Po letu 1963 pa se je stanje začelo izboljševati in stari godbeniki so se resno in disciplinira-
no oprijeli dela. Bili so številčno in strokovno izpopolnjeni z gojenci glasbene šole, kar jim je 
prineslo hiter strokovni napredek ter tudi ponovno sodelovanje na vseh krajevnih prireditvah. 
Poleg tega so vsako leto pripravili tudi samostojen koncert, medtem ko so v času »Ruškega 
kulturnega tedna« gostili odlične pihalne orkestre iz drugih krajev ter tako domačinom pri-
pravljali razna presenečenja in užitke.

V času po osvoboditvi je pihalni orkester v povprečju štel okoli 30 članov.



10 |

Zgodovina Godbe Ruše

Po prvih 50-ih letih

V juniju leta 1977 je godba praznovala svojo 50. obletnico obstoja in istočasno tudi izsto-
pila iz društvene organizacije DPD Svoboda. Kot samostojna skupina se je nato vključi-

la v sindikat Tovarne dušika, predvsem zaradi finančne problematike, ki je prerasla materialne 
zmožnosti matičnega društva. Kljub temu sodelovanje med DPD Svoboda in pihalnim orke-
strom ni bilo v ničemer moteno ali oteženo.

Tako je godba delovala pod okriljem sindikatov Tovarne dušika, čeprav bi lahko dejali, da 
je bila to delavska godba in ne sindikalna, saj razen računovodskih del sindikati niso ničesar 
prispevali k boljšemu delovanju in finančnemu stanju godbe. Delavska pa predvsem zato, ker 
so delavci tovarne zbirali prispevke, ki so pokrili mesečne izdatke. 

Godbi je v tem času pomagala tudi Občina Ruše, ki je prevzela pokroviteljstvo nad vsemi 
večjimi prireditvami, ki jih je organizirala godba in ki so predstavljali veliko finančno breme.
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Leta 1987 je, ko je godba praznovala svojo 60-letnico obstoja, je pihalni orkester zaigral pod 
taktirko Dušana REMŠAKA, ki je kot mlad in neizkušen imel z godbo še velike ambicije in na-
črte. Na njegovo pobudo je leta 1989 bila ustanovljena tudi mažoretna skupina pod vodstvom 
Zvezdane Remšak, ki je veljala za prvo tovrstno skupino na štajerskem. Omenjena skupina je 
nastope godbenikov še popestrila in tako pripomogla k številčnejšemu občinstvu, ki je kaj rado 
prisluhnilo orkestru in uživalo ob nastopih mažoret.

V letu 1994 je godba postala samostojno društvo in se tako preimenovala v Godbo Ruše z ma-
joretno skupino. Pod tem imenom godbo poznamo tudi danes, ko je vključena v Zvezo sloven-
skih godb ter tako stalno prisotna na letnih srečanjih in tekmovanjih pihalnih orkestrov Slovenije. 
Kazalec njihove uspešnosti so mnoga priznanja in plakete iz gostovanj doma in na tujem.
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Leta 1997 so se godbeniki udeležili tekmovanja godb Slovenije v 3. jakostni skupini in pre-
jeli zlato plaketo, leto kasneje so se prvič udeležili tekmovanja v 2. kakovostnem razredu in pre-
jeli srebrno plaketo. V letu 2003 pa se je Godba Ruše znova udeležila državnega tekmovanja 
godb Slovenije v 2. kakovostni skupini in prejela zlato plaketo ter se tako uvrstila med orkestre 

prve kakovostne skupine.

Lahko bi rekli, da se je godba pod strokovnim vodstvom Dušana Remšaka iz 3. jakostne 
skupine povzpela v prvo, kar pa poleg ustanovitve mažoretne skupine nista edini stvari, ki sta 
s prihodom mladega dirigenta postali realnost. Tukaj je še vsakoletni koncert, na katerega so 
člani društva posebej ponosni. Gre za danes že tradicionalni novoletni koncert, ki bo letos, v 
letu 2007, ko godba praznuje 80. letnico obstoja, že kar dvajseti zapovrstjo. 
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Poleg vsakoletnega koncerta pa Godba Ruše z majoretno skupino pod pokroviteljstvom 
Občine Ruše in v soorganizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Ruše, organizi-
ra vsakoletno mednarodno srečanje pihalnih orkestrov in majoretnih skupin, prav tako pa še 
danes ohranja tradicijo in se vsako leto za praznik dela – 1. maj, že navsezgodaj zbere in s t.i. 
»budnico«, igranjem po ulicah Ruš in okoliških krajih, vabi ljudi k praznovanjem.
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7. mednarodno srečanje pihalnih orkestrov in majoretnih skupin leta 2005
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Sestava orkestra

Orkester godbe Ruše danes šteje preko 40 članov, v njihove vrste pa v zadnjih letih prihaja 
vse več mladih godbenikov. Člani(ce) pihalnega orkestra so:

PRIIMEK IN IME INSTRUMENT SODELUJE OD LETA

1 Cecelja Štefan trobenta 1992
2 Čonč Aleksander klarinet 2005
3 Dobaj Jani trobenta 2005
4 Fartelj Matej tenor 1999
5 Ferš Urška rog 1990
6 Godec Dušan rog 2003
7 Hartman Zdravko krilovka 1978
8 Jure Boštjan tenor 1985
9 Kokot Nejc tuba 1996

10 Kološa Iztok tuba 1990
11 Kovačič Marjan tuba 1975
12 Lazar Aleksandra tolkala 1982
13 Novak Tajana tolkala 2005
14 Petrič Marjan tenor 1987
15 Plohl Miha krilovka 2001
16 Plohl Miran tenor saksofon 1977
17 Plohl Nejc tenor 2006
18 Pokeržnik Leon trobenta 2005
19 Prajnc Liza flavta 1999
20 Pukmeister Ivan tuba 2005
21 Rajh Simon klarinet 1996
22 Rakovič Dejan rog 1999
23 Remšak Anžej trobenta 2003
24 Remšak Natalija flavta in piccolo 1995
25 Sitar Ajda flavta 2006
26 Sitar Alja flavta 2006
27 Stöger Albert bariton saksofon 1968
28 Stöger David fagot 1992
29 Stöger Matej alt saksofon 2004
30 Strnad Marina tolkala 2001
31 Stupar Nathalie tolkala in piccolo 2001
32 Šauperl Andrej klarinet 2006
33 Šauperl Gregor trobenta 2006
34 Šauperl Jakob klarinet 2006
35 Škrabl Aleks tolkala 2004
36 Šmigoc Franc bariton 1974
37 Šporin Iztok tolkala 2000
38 Štampar Anja flavta 2006
39 Štelcer Simon krilovka 1990
40 Štiher Dunja klarinet 2001
41 Švikart Jože klarinet 1959
42 Turjak Urban pozavna 1996
43 Vergles Andraž trobenta 2005
44 Vergles Benjamin krilovka 1974
45 Zorko Tine bas klarinet 1990
46 Žekar Boštjan fagot
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Ob 80 – letnici

Ob 80-letnici Godbe Ruše so priznanja prejeli naslednji člani:

BRONASTA GALLUSOVA

1. Plohl Miha
2. Strnad Marina
3. Stupar Nathalie
4. Štiher Dunja
5. Šporin Iztok
6. Prajnc Liza
7. Rakovič Dejan
8. Kokot Nejc
9. Turjak Urban
10. Rajh Simon
11. Remšak Natalija

SREBRNA GALLUSOVA

1. Petrič Marjan
2. Stöger David
3. Kološa Iztok
4. Štelcer Simon
5. Ferš Urška
6. Zorko Tine

ZLATA GALLUSOVA

1. Lazar Aleksandra
2. Hartman Zdravko

ČASTNA GALLUSOVA

1. Plohl Miran
2. Remšak Dušan
3. Kovačič Marjan
4. Šmigoc Franc
5. Vergles Benjamin
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PRIZNANJE CISM – MEDALJA ZA ZASLUGE

1. Albert Stöger

DRUŠTVENA PRIZNANJA

1. ZA 48 LET DELOVANJA V GODBI
1.1. Švikart Jože

2. ČASTNI ČLAN
2.2. Poš Silvo
2.3. Vernik Leopold
2.4. Petrič Adolf
2.5. Dobaj Jože

Pihalni orkester je prejel naslednji priznanji:
Priznanje JSKD

Občinsko priznanje

Godba Ruše ob 80-letnici



18 |

Zgodovina Godbe Ruše

Besede dirigenta

Ob jubileju kakršnega praznuje Godba Ruše, se vsak zamisli in si 
reče: »Kako čas beži.« Godba letos praznuje osemdeset let delo-

vanja in organizira že 20. tradicionalni novoletni koncert, ki ga bomo 
izvedli 26. decembra 2007 ob 17. uri v Športni dvorani Ruše.

Za Božično novoletni koncert vsako leto pripravimo nov program. 
S tem si bogatimo notni arhiv, občinstvu in sponzorjem pa v zahvalo 
zaigramo vedno nekaj novega ter zanimivega. Da nas ljudje radi spre-
mljate in poslušate ter tako prihajate na naše prireditve, nam vsako leto 
potrdi polna dvorana na omenjenem koncertu in vaš obisk tudi na drugih naših prireditvah.

Ob takšnih jubilejih se ponavadi ozremo nazaj, se zamislimo in obudimo spomine. Godbeniki 
Godbe Ruše lahko to storimo s ponosom, saj smo v teh letih dosegli in uresničili veliko načrtov. Prav 
tako smo ponosni tudi na godbenike, ki iz zdravstvenih razlogov danes ne igrajo več ali pa jih celo ni 
več med nami. Vendar pa so slednji v letih delovanja v pihalnem orkestru veliko prispevali k njegove-
mu delu, kakovosti in uspehu.

Vsako leto smo ponosni tudi na nove, mlade godbenike, ki se nam pridružijo. Vsak posameznik je 
namreč pomemben člen v sestavi in brez njega godba ne bi bila to, kar je.

V enaindvajsetih letih igranja orkestra pod mojo taktirko bi rad omenil še naše glavne dosežke. 
Orkester je napredoval iz četrte kakovostne skupine pihalnih orkestrov Slovenije v prvo, kar smo si 
priborili s tekmovanji v organizaciji Zveze slovenskih godb. Da smo napredovali iz nižje kakovostne 
skupine v višjo, smo si morali priigrati zlato odličje, kar pa nam je z veliko truda in dela tudi uspelo. 
Kot sem omenil, smo sedaj med orkestri, ki se uvrščajo v prvo kakovostno skupino.

V teh letih smo se pokazali tudi v drugih državah, saj smo gostovali na Hrvaškem, Madžarskem 
in v Avstriji. Poleg tega veliko nastopamo tudi po Sloveniji, predvsem pa v domačem in okoliških 
krajih. Posebej pomembno za nas je vsakoletno sodelovanje na revijah pihalnih orkestrov, ki jih  stro-
kovno spremljajo znani dirigenti, kot sta npr. g. Simon Robinson in g. Stane Jurgec. Na teh revijah 
smo deležni dobre kritike in to nam da vedeti, da smo na pravi poti.  

Da nam nastopi uspevajo, pa moramo vsi, od najmlajših pa do najstarejših godbenikov, vložiti 
mnogo truda in žrtvovati veliko časa, namenjenega vaji. 

Nagrada za vse to je vzpodbuda in zadovoljstvo vas, poslušalcev, ki nas spremljate, saj brez publi-
ke in podpore tako visok jubilej ne bi bil dosegljiv. Kot do sedaj, se bomo trudili tudi v prihodnje, vse, 
ki pa imate radi glasbo, ki jo izvajamo, pa vabimo, da nam še naprej stojite ob strani in nas z obiskom 
vzpodbujate ter nagrajujete, saj to je edina res nekaj vredna nagrada, ki smo je deležni.

Dirigent Godbe Ruše
Dušan Remšak, prof.
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Zaključek

Ob zaključku gre zahvala vsem posameznikom, ki na tak in druga-
čen način žrtvujejo svoj čas za dobro društva. Poleg godbenikov 

in mažoret so to predsednik Vili Rezman, podpredsednik Ivan Krajnc, 
računovodkinja Marija Kosi, blagajničarka Urška Ferš, tajnica Vesna 
Glavendekić ter njena namestnica Mateja Vizjak, gospodarka Marina 
Strnad in arhivar Franc Šmigoc. Seveda še zahvala dirigentu Dušanu 
Remšaku in vodjema mažoretnih skupin Nataliji Petar in Mateji Viz-
jak.

Zahvala pa gre tudi vsem donatorjem in sponzorjem, Občini Ruše ter Javnemu skladu RS za 
kulturne dejavnosti, območni izpostavi Ruše.

Naj ostaneta glasba in ples sopotnika našega življenja. Naj osmislita nesmisel, preženeta žalost in 
popestrita vsakdan. Da bo čim večkrat tako, se bo trudila tudi Godba Ruše z majoretno skupino.

Mateja Vizjak
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DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)

MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)

BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)

PROGRAM ZA BOLJŠE
ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)

KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)

DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)

ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)

LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)

BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)

FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)

ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)

NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)

SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)

LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)

SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)

NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)

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

50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

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

ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)

PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)

ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)

100 LET PGD SMOLNIK
(več avtorjev, 2007)

IZ VEČERA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)

OHRANIMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)


