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Spoštovane občanke in občani,

tokrat je pred vami obsežnejša številka Ruškega utripa, v kateri smo 
zaokrožili dogajanja od konca pomladi do poletja.

V Ruškem utripu smo zajeli le del bogatega in raznovrstnega 
dogajanja v naši občini. Med pomembnimi dogodki je nedvomno 
praznovanje 23. občinskega praznika in slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri smo nagradili tiste, ki 
dajejo velik prispevek naši skupnosti, ter naše mlade potenciale ob 
zelo uspešnem zaključku osnovne in srednje šole.

Obeležili smo okroglo, 30. obletnico dneva državnosti, pisali o 
obisku vlade v Podravju in v Rušah, otvoritvi Ulice Ruške čete, se 
dotaknili počitniških doživetij naših najmlajših in zlatih maturantov. 
V Utripu boste lahko prebrali tudi napovednik za Letni oder Ruše 
2021, 19. Kantfest in še veliko drugih zanimivih vsebin.

Pomembno sporočilnost nosi skorajšnja realizacija participativnega 
proračuna v Bistrici ob Dravi, Smolniku in Bezeni. Krajani so ali 
pa bodo v zelo kratkem dobili funkcionalno infrastrukturo, ki jo je 
možno realizirati skozi mehanizem participativnega proračuna. S to 
pozitivno prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Čeprav epidemiološke napovedi za jesenski čas niso spodbudne, 
si želim, da bi jesen minila mirneje, brez posegov v naše zasebno 
in javno življenje, ki smo jim bili priča v letu 2020 in del leta 2021. 
Največ za miren potek jeseni lahko naredimo z odgovornim 
ravnanjem.

Jesen bo čas realizacije novih ali zaključek investicij in projektov, 
ki jih že izvajamo v letu 2021. Med najpomembnejšimi so ureditev 
Trga vstaje, obnova Doma kulture v Rušah, ureditev kanalizacije in 
številni drugi projekti, o katerih smo vas že obveščali v predhodnih 
številkah Ruškega utripa.

Želim vam miren preostanek poletja, 

                                                                      Vse Dobro,
                                                                      Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše|avgust 2021
Naklada: 3.000 izvodov

Glasilo brezplačno prejmejo gospodinjstva v 
občini Ruše. Glasilo raznaša Pošta Slovenije. V 
primeru, da glasila ne prejmete na dom, lahko 
brezplačen izvod dobite na sedežu Občine Ruše.  
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Grafično & vsebinsko oblikovanje: Korektor, 
Suzana Rudež s.p.
Lektoriranje: Gordana Rodinger, s.p. 
Tisk: Tiskarna Babič, Babič Luka s.p.  
Naslovnica: Nelly Leva, CEZAM
Simbolične fotografije: Stock-Envato
Naslednja števila občinskega glasila izide 
predvidoma oktobra 2021. 

POVABILO K SOUSTVARJANJU RUŠKEGA 
UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma oktobra 2021. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 15. septembra 
2021 na e-naslov ruski.utrip@ruse.si. Vljudno 
prosimo, da so vaši prispevki predvidoma v 
obsegu 270 besed, naslov je enovrstični. Zaradi 
kvalitete tiska, vas v primeru prilaganja fotografij 
prosimo za primerno ločljivost. Vsem avtorjem 
prispevkov in fotografij se zahvaljujemo za 
sodelovanje.
                                                                                                                                                      
                                                 Občina Ruše



23. OBČINSKI PRAZNIK 
S slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Ruše 2021 obeležili 23. občinski praznik 

3JUNIJ 2021
RUŠKI UTRIP

V okviru prireditev 23. občinskega 
praznika Občine Ruše je v Športnem 
parku Ruše, 24. junija 2021, ob 
17.00 uri, potekala slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Ruše.

Županja Urška Repolusk je v govoru 
uvodoma izpostavila, da je letošnje 
leto za vse nas posebno. Ob 23. 
občinskem 
prazniku se je 
hkrati slavilo 
tudi 30 let 
naše ljube 
domovine, 
Slovenije. 
Slavnostna 
seja 
Občinskega 
sveta Občine 
Ruše je 
namreč 
potekala na 
predvečer 
dneva 
državnosti. 
Županja je 
zato obudila spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija formalno 
postala neodvisna, svobodna in 
demokratična država. Spomnila je 
tudi na osamosvojitvene dogodke in 
izrekla hvaležnost vsem, ki so takrat, 
v tistih dneh osamosvojitvene vojne 

odigrali ključno vlogo in povezani 
za skupni cilj dosegli to, da danes 
živimo v naši Sloveniji in ne nazadnje 
v naši občini. 

Izpostavila je, da tako kot so nas 
zaznamovali dogodki leta 1991, nas 
je močno zaznamovalo tudi preteklo 
leto, polno omejitev in ko je svoboda 

postala še 
kako cenjena 
vrednota. 
Dodala je, 
da se je 
marsikdo od 
nas v tem 
obdobju bolj 
povezal z 
domovino in 
jo mogoče 
celo bolje 
spoznal. 
Srečo imamo, 
da živimo v 
tako prekrasni 
državi z 
edinstvenimi 

naravnimi lepotami. Ta nam kot mati 
nudi svojo zibelko in varen objem. 
Spoštujmo jo, ohranjamo kulturno 
dediščino, poskrbimo za čisto okolje 
in za boljšo prihodnost naših mlajših 
generacij.

Dotaknila se je tudi razvojnih in 
investicijskih projektov v občini 
in izpostavila celovito ureditev 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, zaključeno prenovo Ulice 

Ruške čete, pričetek prenove Doma 
kulture v Rušah, pridobitev doma 
starostnikov in željo po prenovi 
Trga vstaje v Rušah. Povedala 
je tudi, da se bo nadaljevalo s 
prenovo drugih cestnih površin 
in poti. Za lažje življenje starejših, 
invalidov in socialno šibkih se je v 
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občini omogočil prevoze z vozilom 
Prostofer, povečalo sofinanciranje 
pomoči na domu in za e-oskrbo. Za 
mlade družine, ki si želijo izgradnje 
svojega lastnega doma, se je uvedlo 
50 % subvencioniranje komunalnega 
prispevka, povišala se je nagrada 
ob rojstvu otroka, ob božično-
novoletnih praznikih se je poskrbelo 
za praznični prispevek najšibkejšim, 
privabilo v naš kraj nove trgovce (kot 
so Jager, Hofer, DM), subvencioniralo 
obnovo fasad in streh v mestnem 
jedru, subvencioniralo nakup 
malih čistilnih naprav in črpališč 
in še bi lahko naštevali. Vse z 
namenom dviga kvalitete bivanja 
vsem občankam in občanom 
naše občine. Izpostavila je tudi 
delovanje Javnega zavoda CEZAM, 
ki bo svojo dejavnost preusmeril 
v šport in turizem. Na področje 
medgeneracijskih programov, 
družbenih in socialnih programov pa 
se bo usmeril novoustanovljeni Javni 
zavod RAST Ruše, ki je trenutno v 
ustanovitvenih aktivnostih. Županja 
je tudi napovedala načrte za nekaj 
smelih projektov, kot so: energetska 
sanacija javnih stavb, obnova 
letnega gledališča, širitev vrtca v 
Rušah, širitev zdravstvene postaje, 
stanovanjska gradnja in druge. Pri 
tem se je zahvalila za podporo in 

sodelovanje vsem sodelavkam in 
sodelavcem, svetnicam in svetnikom, 
partnerjem, ki sodelujejo pri projektih 

občine in vsem občankam in 
občanom ter izpostavila skupni cilj 
ustvariti urejeno in prijazno lokalno 
skupnost, tako za mlajše kot starejše 
generacije. 

V govoru se je zahvalila tudi vsem, 
ki predano in z zvestobo svojemu 
domačemu kraju in domovini, 
(so)delujejo v številnih kulturno-
umetniških, športnih društvih, 
zvezah, združenjih in še bi lahko 

naštevali. Tako si v lokalni skupnosti 
prizadevajo za ohranjanje kulturne 
dediščine, nosijo ime naše občine 
izven njenih meja, poudarjajo pomen 
zgodovinskih dosežkov in tako 

prenašajo znanje in izkušnje starejših 
generacij na mlajše. Posebej je 
izpostavila letošnjo prejemnico 

priznanja za častno občanko, ki 
ga je posthumno prejela Angela 
Jenčič Janko, slovenska dramska 
igralka, rojena 24. marca 1929 v 
Rušah. Angela Jenčič Janko je leta 
1974 prejela nagrado Prešernovega 
sklada »za naslovno vlogo v Kastelki 
Vladimira Levstika in Herberta Grüna 
in za vlogo krčmarice Kunigunde 
v drami Lažna Ivana Andreja 
Hienga«. Leta 1987 pa je prejela 
tudi Borštnikov prstan. Naziv častne 

občanke ji velja nedvomno pripisati 
zaradi njenega umetniškega dela in 
zvestobe rodnim Rušam.

Na slavnostni seji je županja podelila 
županjine petice odličnjakom 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše: 
Roku Kokotu Selinšku, Timoteju 
Rihterju, Sari Zorko, Mirjam 
Podlesek, Juretu Štancu, Naji 
Šarman, Jakobu Nahtigalu, Lari Jert, 
Manci Zakeršnik, Zoji Rodošek in 
Katarini Kočnik.
 
Županjine petice so prejeli odličnjaki 
Gimnazije in srednje kemijske šole 
Ruše: Maja Huter, Marcel Kobal, 
Tadeja Husar, Mihael Jus, Teo Trost, 
Niko Hauko, Lara Račnik, Ana 
Škorjanec, Maša Maroh in Nino 
Mešič.

Priznanja županje so prejeli:

• Sebastijan Kojzek za prizadevnost 
pri vzgoji buče velikanke in 
prispevek k prepoznavnosti Ruš − 
predlagateljica županja;
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• prostovoljke, članice Kluba 
upokojencev Bezena: Jožica 
Farasin, Jožica Štanc, Marija 
Razvornik, Marija Boršič in 
Miroslava Markoš, za prizadevnost 
pri opravljanju prostovoljnega dela 
v projektu Starejši za starejše − 
predlagateljica županja;

• Vinko Rojec za prispevek k 
razvijanju rekreativne dejavnosti 
v tretjem življenjskem obdobju na 
področju kegljanja − predlagatelj 
Društvo upokojencev Ruše;

• Renata in Anton Krope za vzorno 

urejanje okolice Gasilskega doma 
Smolnik in s tem olepšanje kraja − 
predlagatelj PGD Smolnik;

• Marica Simonič za vsestransko 
in nesebično humanitarno delo 
pri KO RK Ruše − predlagatelj 
Krajevna organizacija Rdečega 
križa Ruše;

• Podjetje ECOM Ruše d.o.o. za 
dolgoletno uspešno delovanje v 
Rušah in s tem za velik prispevek 
h gospodarskemu razvoju občine 
– predlagatelj županja in občinska 
uprava.

 
Spominske plakete so prejeli:

• Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Ruše ob 30. 
obletnici osamosvojitve Slovenije 
in 25. obletnici ustanovitve 
združenja – predlagatelj KUD 

Franjo Sornik s podporo KO 
Smolnik in ZB za vrednote NOB;

• Marjana Kosi za dolgoletno 
aktivno strokovno delo na 
področju računovodskega 
poslovanja pri več društvih 
(planincih, godbi, upokojencih in 
ribičih) – predlagatelj Planinsko 

društvo Ruše s podporo Godbe 
Ruše, Društva upokojencev Ruše 
in Ribiške družine Ruše;

• Avgust Žvikart ob življenjskem 
jubileju in za prispevek k razvoju 
kulturnega življenja v Bistrici ob 
Dravi – predlagatelj KUD Svoboda 
Bistrica ob Dravi.

• Naziv častne občanke je 
posthumno prejela Angela Jenčič 
Janko za njeno umetniško delo 
in zvestobo Rušam – predlagatelj 
Društvo za razvoj LIRA.

 
Nagrajenci fotografskega natečaja 
so bili:

1.  mesto: Žan Kontrec s fotografijo
    letno gledališče;
2.  mesto: Stojan Rodinger s 
    fotografijo slap Šumik;
3.  mesto: Zlatko Kokot s fotografijo
    Lobnica.
 
Prireditev je povezoval voditelj Aleš 
Pregl, program pa popestrili solo 
pevka Zarja Marčič in komorna 
zasedba Godbe Ruše v sestavi Janje 
Ajd, Nike Vecl in Leona Rojka.
 
Slavnostni večer se je zaključil s 
koncertom vrhunskega saksofonista 
Ota Vrhovnika.
                                                                                                             
Čestitke vsem nagrajencem za 
prijeta priznanja in zahvala vsem 
nastopajočim, obiskovalcem in 
organizatorjem prireditve.
 
Zapisala: Občinska uprava
Foto: Marija Flis
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Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ruše so se podelila priznanja županje, 
spominske plakete in naziv častne občanke

Priznanja županje so prejeli: 

Sebastijan Kojzek, nam je zadnja 
leta bolj poznan po vzgoji buče 
velikanke, vzgaja pa tudi čilije vseh 
sort in druge sadike. Z gojenjem 
buč velikank se ukvarja že četrto 
leto. Sprva je gojil navadne buče, 
ki jih je skupaj z nečaki izrezoval za 
noč čarovnic. To tradicijo še zmeraj 
ohranja in k izrezovanju buč na svoj 
dom rad povabi krajane. Leta 2018 
je vzgojil bučo velikanko, težko 354 
kg, leta 2019 569 kg in leta 2020 
292 kg. Z bučo velikanko, težko 569 
kg, je leta 2019 dosegel 5. mesto 
v Sloveniji. Poleg tega je bila buča 

izbrana za najlepšo v Sloveniji in 
največjo v štajerski regiji, prejel pa 
je tudi nagrado mednarodnega 
združenja buč velikank (GPC- Giant 
pumpkin commonwealth), nagrado 
Howarda Dilla, izumitelja sorte buč 
velikank. Boštjan Kojzek je prejel 
priznanje županje za prizadevnost pri 
vzgoji buče velikanke in prispevek k 
prepoznavnosti Ruš. 

Klub upokojencev Bezena se je 
v projekt Starejši za starejše vključil 
leta 2018. V letu 2020 je projekt v 

izredno težkih pogojih, v katerega 
je vključenih 120 oseb, starejših 
od 69 let, izvajalo pet prostovoljk: 
Jožica Štanc, Marija Razvornik,  
Marija Boršič, Miroslava Markoš in 
koordinatorica ter vodilna sila Jožica 
Farasin. Prostovoljke izvajajo projekt 
s ciljem: ugotoviti dejanski način 
življenja starejših od 69 let ter oceniti 
vrsto pomoči, ki bi jim pripomogla 
k višji kakovosti življenja in jih čim 

dlje ohranjala vitalne in zdrave v 
domačem okolju. V letu 2020 je 
projekt zaradi epidemije potekal v 

O OBČINSKIH NAGRAJENCIH
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malce okrnjeni obliki. Bilo je manj 
osebnih obiskov, pa toliko več 
telefonskih pogovorov. Prostovoljke 
so tako obiskale 83 oseb, 14 so 
jih obiskale prvič, ter opravile so 
čez 170 telefonskih pogovorov, 46 
dostav iz trgovine, 20 prevozov k 
zdravniku, v trgovino ali v domove za 
starejše občane. V letu 2020 je bilo 
njihovega obiska deležnih 27 oseb, 
ki so jim nudile družbo, pogovor, 
skupne sprehode in branje. Za svojo 
prizadevnost in požrtvovalnost so 
imenovane prostovoljke že prejele 
priznanje Zveze društev upokojencev 
Slovenije. Klub upokojencev Bezena 
in prostovoljke Jožica Štanc, Marija 
Razvornik, Marija Boršič, Miroslava 
Markoš in Jožica Farasin so prejele 
priznanje županje za prizadevnost 
pri opravljanju prostovoljnega dela v 
projektu Starejši za starejše.

Vinko Rojec je član in tehnični 
vodja sekcije steznega kegljanja 
pri Društvu upokojencev Ruše. 
Kot tehnični vodja je zadolžen za 
vodenje ekipe. Poleg organizacije 
rednih treningov in tekem sestavlja 
in pripravlja ekipe za turnirje in 
izbrane tekme starejših za državno 
prvenstvo ter za društvene tekme, 
kot so: igre po naše, peterke, 
turnirji starejših občanov. Vinko 
Rojec svoje delo opravlja vestno in 
odgovorno. S svojo zagnanostjo in 
entuziazmom vzpodbuja kegljače 
in tako prispeva k zdravemu duhu 
rekreativnega športa v tretjem 
življenjskem obdobju. Vinko Rojec je 
prejel priznanje županje za prispevek 
k razvijanju rekreativne dejavnosti 

v tretjem življenjskem obdobju na 
področju kegljanja.

Renata in Anton (Zvonko) 
Krope sta se v hišniško stanovanje 
Gasilskega doma Smolnik preselila 
pred trinajstimi leti in od takrat sta 
tudi člana PGD Smolnik. Že na 
samem začetku sta pokazala, da sta 
pri svojem delu glede vzdrževanja 
reda in čistoče doma temeljita in 
natančna. Temeljito sta prevetrila 
prostore doma, vzpostavila red 
in čistočo v kuhinji, popravila in 
obnovila inventar in vzpostavila red 
z uporabniki prostorov. Kaj kmalu 
sta se lotila tudi urejanja okolice 
gasilskega doma, ki je z njuno 
prisotnostjo pridobil čudovit navdih 
cvetočih rož in zelenja. Malokateri 
gasilski dom v Sloveniji se lahko 
pohvali s tako lepo urejeno okolico 
in s tako cvetočimi rožami. Krajani 
z veseljem vsako leto občudujemo 
njuno delo in lahko rečemo, da sta 
vzgled tako drugim društvom kakor 
tudi krajanom. Leta 2013 je gasilski 
dom po njuni zaslugi dobil priznanje 
Turistične zveze Slovenije, in sicer za 
1. mesto v kategoriji gasilski domovi, 
zgrajeni do leta 1979, leta 2016 pa 
ZLATO VRTNICO za kakovostno 
in skrbno oblikovano okolje, ki jo 
je podelilo Hortikulturno društvo 
Maribor. Zakonca Krope pogosto 
sodelujeta pri skupnih delovnih 
akcijah društva. Rada se tudi družita 
z gasilci na pohodih, na kolesu ali 
na zabavah. Gasilci PGD Smolnik 
so veseli, da ju imajo v svojih vrstah. 
Renata in Anton Krope sta prejela 
priznanje županje za vzorno urejanje 
okolice Gasilskega doma Smolnik in 
s tem olepšanje kraja.

Marica Simonič (na skupinski 
sliki skrajno desno) je vse od leta 

1996 aktivna članica Krajevne 
organizacije Rdečega križa Ruše. 
Že 25 let v okviru organizacije 
z vso odgovornostjo skrbi za 
vse formalnosti glede urejenega 
in zakonsko usklajenega 
računovodstva. Kljub rednemu 
delu, ki ga je opravljala kot 
računovodkinja, se je vsa leta še 
dodatno angažirala in pomagala 
sokrajanom s prostovoljnim delom 
v okviru Krajevne organizacije 
Rdečega križa Ruše. Kot prostovoljka 
se še danes aktivno vključuje 
in je v veliko pomoč pri izvedbi 
krvodajalskih akcij, akcije Drobtinica, 
zbiranju prostovoljnih prispevkov. 
Še danes skrbno in ažurno vodi tudi 
finančne zadeve. Marica Simonič 
je prejela priznanje županje Občine 
Ruše za vsestransko in nesebično 
humanitarno delo pri Krajevni 
organizaciji Rdečega križa Ruše.

Podjetje ECOM Ruše d.o.o. 
je pričelo s svojo proizvodno 
dejavnostjo leta 1991 v Mariboru. 
V Ruše se je preselilo leta 1994, ko 
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je najelo proizvodne prostore na 
območju nekdanje tovarne Jeklo. 
Te prostore je kaj kmalu odkupilo 
in pričelo širitev proizvodnih 
prostorov in zaposlovanje dodatnega 
kadra. Podjetje ECOM Ruše d.o.o. 
izdeluje opremo iz nerjavnih jekel 
in specialnih materialov, ki se 
uporabljajo v papirni, farmacevtski, 
kemični in prehrambni industriji, 
v čistilnih napravah, filtrirnih 
tehnologijah itd. Specializiralo se je 
za proizvodnjo individualne procesne 
opreme. Na tržišču zavzemajo 
pomembno mesto in so dobavitelj 
priznanih naročnikov. Več kot 95 % 
izdelkov izvozijo na trge širom Evrope 
in sveta. Podjetje vseskozi investira 
v človeške vire, inovacije, opremo in 
proizvodne prostore. Podjetje ECOM 
Ruše d.o.o. je prejelo priznanje 
županje za dolgoletno uspešno 
delovanje v Rušah in s tem za velik 
prispevek h gospodarskemu razvoju 
občine.

Spominske plakete so prejeli: 

Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo (OZ VVS) Ruše 
je leta 2016 že prejelo priznanje 
župana ob 20. obletnici delovanja, 
tokrat pa je bilo predlagano za 
prejemnika spominske plakete 
ob 30. obletnici osamosvojitve 
Slovenije in 25. obletnici aktivnega 
delovanja. Kot samostojno združenje 
združuje udeleženke in udeležence 
vojne za Slovenijo in šteje nekaj 
več kot 500 članov iz občin: Ruše, 
Lovrenc na Pohorju in Selnica 
ob Dravi. Včlanjeno je v Zvezo 
veteranov Slovenije, preko katere se 

povezuje tudi z drugimi podobnimi 
organizacijami v domovini in tujini. 
Člani OZ VVS so iniciatorji in 
soorganizatorji svečane prireditve ob 
dnevu samostojnosti, udeležujejo se 
pokrajinskih in zveznih veteranskih 
športnih iger (organizatorji le-teh 
so vsakih sedem let), obiskujejo 
učence ruške, lovrenške in selniške 
osnovne šole, ki jim predstavljajo 
svoje delovanje o pripravah na vojno 
in aktivnosti med vojno za Slovenijo. 
Na ta način pomembno prispevajo 
k seznanjanju mlade generacije 
s sodobno zgodovino domovine. 
Območnemu združenju veteranov 
vojne za Slovenijo se je podelilo 
spominsko plaketo Občine Ruše ob 
30. obletnici osamosvojitve Slovenije 
in 25. obletnici ustanovitve združenja. 

Marija Kosi je leta 2010 že prejela 
priznanje župana za aktivno delo 
pri Godbi Ruše. Marija Kosi se je v 
društveno življenje aktivno vključila 
že leta 1987, ko je pomagala pri 
ustanavljanju mažoretne skupine in 
kasneje pri Godbi Ruše, kar petnajst 
let (1993 – 2018) je tudi vodila 
poslovne knjige. Pri Planinskem 
društvu Ruše je na povabilo 
predsednika, Rafaela Razpeta, leta 
2002 prevzela računovodska dela 
(vodenje poslovnih knjig) in kasneje 
še tajniška dela. To delo opravlja 
še danes. Pri Društvu upokojencev 
Ruše opravlja knjigovodska in 
delno tudi tajniška dela vse od let 
2005, za Ribiško družino Ruše pa 
knjigovodska dela od leta 2006. 
Poleg zgoraj navedenega sodeluje s 
Športno zvezo Ruše, za katero izdela 
zaključni račun. Dva mandata je bila 

tudi članica komisije za podelitev 
priznanj Najboljši športnik, športnica, 
ekipa Občine Ruše. Mariji Kosi 
se je podelila spominska plaketa 
za dolgoletno aktivno strokovno 
delo na področju računovodskega 
poslovanja pri več društvih: planincih, 
godbi, upokojencih in ribičih.

Avgust Žvikart je že prejel 
priznanje župana leta 2009. Avgust 
Žvikart je član Kulturno umetniškega 
društva Svoboda Bistrica ob Dravi od 
leta 1997 in ves ta čas je aktiven član 
upravnega odbora in štiri mandate 
tudi podpredsednik društva. Pri 
opravljanju svojih nalog med drugim 
skrbi, da je urnik skupin, ki koristijo 
dvorano Doma kulture v Bistrici ob 
Dravi, usklajen, da so vse prireditve 
društva pravočasno prijavljene na 

Občini in Policijski postaji Ruše, kot 
to zahtevajo pravila, pa tudi, da je 
rezervacija prostorov v Domu kulture 
ob nastopih sekcij društva in različnih 
skupin pravočasno zagotovljena. 
Avgust Žvikart − Gustl je nosilni 
steber moškega dela Folklorne 
skupine KORENINE, kjer nastopa 
kot plesalec, pevec in humorist in 
nepogrešljiv člen pri organizaciji 
prireditev v kraju. Avgust Žvikart 
je društvu pripaden in predan 
maksimalno. Katero koli zadolžitev 
prevzame, jo opravi stoodstotno 
zanesljivo. Bil je tudi član Krajevnega 
odbora Bistrice ob Dravi in še vedno 
je tudi član Društva upokojencev 
Ruše. Avgustu Žvikartu se je podelila 
spominska plaketa ob življenjskem 
jubileju in za prispevek k razvoju 
kulturnega življenja v Bistrici ob 
Dravi.
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Naziv častne občanke je posthumno 
prejela:

Angelca Jenčič Janko je priznana 
dramska igralka, ki je bila rojena v 
Rušah, a velik del svojega življenja 
je preživela v Mariboru in v SNG 
Maribor, kjer je pustila pečat ene 
največjih gledaliških umetnic. Bila 
je prva dama mariborske drame 
in ljubljenka občinstva. Tudi med 
Rušani je bila izredno cenjena in 
priljubljena. Rušani jo poznamo 
kot eno izmed vidnih članic 

gledališke družine Jankovih, ki so 
bili v prejšnjem stoletju ključni nosilci 

ruškega društvenega, kulturniškega 
in gledališkega življenja. Njen oče, 
Fridolin Janko, je bil znan amaterski 
igralec, stric Vekoslav pa prvak 
ljubljanske opere in pobudnik za 
izgradnjo ruškega letnega gledališča 
»Pod goroj«. Prav na tem letnem 
gledališču pa se je, kot ljubiteljske 
igralke Amaterskega gledališča 
Ruše, tudi začela igralska pot gospe 
Angelce. Čeprav je živela v Mariboru, 

se je v Ruše rada vračala, saj je 
s svojimi profesionalnimi nastopi 
večkrat obogatila kulturni program 
raznih prireditev in proslav. Preden je 
sklenila svojo življenjsko pot, je želela 
najti svoj večni počitek v Rušah in na 
ruškem pokopališču najdemo tudi 
njen grob. Angelca Jenčič Janko je 
začela kariero v Drami SNG Maribor 
pri osemnajstih letih. V gledaliških 
sezonah po letu 1946 je odigrala 
preko 100 vlog. Poleg gledališkega 
ustvarjanja je nastopala v radijskih 
igrah in odigrala več vlog tudi v filmih 
in na televiziji. Vrsto let je upodabljala 
like v humorističnem delu oddaje 
Mariborski feljton na Radiu Maribor. 
Prejela je številna priznanja in 
nagrade, med njimi najvišjo nagrado 
Prešernovega sklada in Borštnikov 
prstan, kot najvišje možno priznanje 
za dramsko igralko. Priznanje za 
dolgoletno umetniško ustvarjanje 
ji je podelilo tudi mesto Maribor, s 
podelitvijo naslova častne občanke 
pa se ji oddolžimo tudi njene Ruše. 
Angelci Jenčič Janko se posthumno 
podeli naziv častne občanka Občine 
Ruše v priznanje za njeno umetniško 
delo in zvestobo Rušam.

Zapisala: Občinska uprava 
Foto: Marija Flis

Praznovanja ob 30 letnici osamosvojitve in vojne za Slovenijo
OB 30. DNEVU DRŽAVNOSTI

Trideset let je minilo od uresničitve 
želje Slovencev po samostojni 
državi. Po 10-dnevni vojni, v kateri 
so sodelovali pripadniki TO, milice, 
CZ, NZ in drugih DPO, smo obranili 
samostojno Slovenijo. 

V letu 2021 praznuje Slovenija 
svoj 30. rojstni dan. 25. junij, dan 
državnosti, je dan, ko smo pred 30 
leti na Trgu revolucije v Ljubljani 
dvignili slovensko zastavo. 

OZVVS Ruše združuje člane iz treh 
občin, Lovrenca na Pohorju, Ruš in 
Selnice ob Dravi. Vse naše delovanje 
v letu 2021 je poklon naši domovini.

Program smo oblikovali in izvedli 

skupaj z občinami, krovno veteransko 
organizacijo, OZ VVS Maribor, GSKŠ, 

osnovnimi šolami in domačini. 
Članom naše organizacije smo se 
z retrospektivno razstavo »Naših 30 

let« zahvalili za preteklo in sedanje 
delo v organizaciji. Občanom vseh 

treh občin bomo predstavili razstavo 
na priložnostnih prireditvah. Bogato 
slikovno gradivo je kronološko 
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in vsebinsko oblikoval naš 
podpredsednik Janez Pušnik.

Pri Gimnaziji in SKŠ smo 21. junija 
pripravili okroglo mizo o dogodkih 
pri nas v času vojne in razstavo 
v počastitev Dneva državnosti in 
ruškega občinskega praznika. 

Na stavbi je bila leta 2011 v zahvalo 
in spomin na podporo enotam TO v 
dneh vojne odkrita prva spominska 
plošča ZVVS. Okrogle mize so se 
udeležili in v programu sodelovali 
člani vodstva takrat enovite občine 
Ruše, gospa Cilka Možič. Slovesnosti 
so se udeležili: županja občine 
Ruše Urška Repolusk, poslanka 
DZ in občinska svetnica Bojana 
Muršič, ravnatelj GSKŠ Samo 
Robič in predsednik PO ZVVS 
Vzhodnoštajerske pokrajine Miran 
Fišer.  

Dan pred praznikom smo se udeležili 
slavnostne seje ruškega občinskega 
sveta, na kateri smo veterani Ruš 
prejeli spominsko plaketo ob 
25-letnici delovanja.

Zadnji šolski dan smo se 
predstavniki našega združenja in 
učenci OŠ Lovrenc na Pohorju 
spomnili dogajanj na tem območju 

v času vojne za Slovenijo. V okviru 
praznovanja dneva državnosti 
smo odkrili spominsko ploščo na 
stavbi Tovarne kos in srpov, kjer 
je bilo v času vojne za Slovenijo 

tajno skladišče orožja in streliva 
TO Maribora. Takratni direktor 
Maksimilijan Žel, je predstavil 
takratne dogodke, sedanji lastnik in 
direktor tovarne gospod Marjan Šol, 
pa je orisal zgodovino tovarne. 

Kulturni dom Jožeta Petruna je bil 
prizorišče »osrednje proslave«. 
Otroci OŠ so poskrbeli za kulturni 
program in svečano okrasitev 

dvorane z izdelki, ki so jih ustvarili v 
okviru projektnega tedna na temo 
»Slovenija, moja domovina«.  

Udeležence so nagovorili predsednik 
združenja, Maks Wolfgruber, 
župan lovrenške občine, Marko 
Rakovnik, slavnostni govornik pa je 
bil podpredsednik ZVVS, Venčeslav 
Ogrinc. Z obiskom nas je počastil 
tudi poslanec DZ, Jurij Lep. 

Po proslavi pa smo si ogledali 
razstavo, se družili ob hrani, pijači in 
glasbi.

Vodstvom občin smo veterani Ruš 
poklonili »foto album« o delovanju 
naše organizacije v preteklih 25-ih 
letih. 

Naj ne bo nikoli pozabljeno!
           
Zapisal & foto: Janez Pušnik, 
podpredsednik OZVVS Ruše
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Ruše v novi podobi s prenovljeno in sodobno Ulico Ruške čete
OTVORITEV ULICE RUŠKE ČETE

V začetku maja 2021 so se zaključila 
investicijsko vzdrževalna dela na 
Ulici Ruške čete v Rušah, ki je bila 
v izjemno slabem stanju. Ulica 
Ruške čete je bila prenovljena v 
dolžini 343 metrov, od križišča z 
Industrijsko ulico do križišča z Malim 
Beogradom. Dela so se po etapah 
intenzivno izvajal od oktobra 2020, 
tako da je bil čim manj moten dostop 
stanovalcem in interventnim vozilom 
do stanovanjskih stavb.  

V okviru obnovitvenih del so se 
prejšnje energetsko potratnejše 
svetilke Metal halogen 50W 
zamenjale z varčnejšimi LED 
svetilkami. Za večjo varnost pešcev 
in drugih udeležencev v prometu 
se je montirala še dodatna svetilka 
pri prehodu za pešce, naredil se je 
pločnik, zasadila so se nizka drevesa 
ter izrisala talna signalizacije, ki se 
bo dopolnila še z enim prehodom 
za pešce. Hitrost vožnje na ulici bo 
omejena na 30 km/uro. Z obnovo 
ulice so se pridobili tudi dodatni 
parkirni prostori ter kolesarska 
pot. Tako je Ulica Ruške čete 
dobila povsem novo sodobno 
podobo, z urejenimi kolesarskimi 
potmi, dodatnimi parkirišči, varčno 

razsvetljavo in umirjenim prometom. 
Stroški rekonstrukcije so bili v okviru 
načrtovanih proračunskih sredstev. 

Županja Občine Ruše, Urška 
Repolusk, je ob otvoritvi ulice 
povedala: »Projekt prenove je 
bil izveden v izjemno zahtevnih 
pogojih, saj se je izvedba del 
morala prilagajati tudi ukrepom v 
času epidemije. Zato sem še toliko 
bolj hvaležna vsem sodelavcem 
in izvajalcem, da so kljub vsem 
omejitvam izvedli vse aktivnosti in 

dela skladno s postavljenimi roki. Je 
pa to le eden od večjih investicijskih 
projektov prenove središča Ruš. 

Pričeli smo tudi z deli prenove Doma 
kulture v Rušah in želimo si, da bi 
na jesen pričeli z gradbenimi deli 
prenove Trga vstaje. Tako bo lahko 
središče Ruš postalo prijetno okolje 
za občane ter obiskovalce. V naši 
občini bomo nadaljevali s prenovo 
drugih cestnih površin in poti ter tudi 
tako izboljšali kvaliteto bivanja, hkrati 
pa vzpostavljali pogoje za večjo 
turistično prepoznavnost Občine 
Ruše in za večji obisk naših naravnih 
lepot in znamenitosti.

Zavedamo pa se, da bodo v 
prihajajočem obdobju investicijska 
vlaganja predstavljala poseben 
izziv, saj so se gradbeni materiali in 
storitve na trgu bistveno podražili. 
Podražitve se pojavljajo po celem 
svetu, tako da se moramo na to 
pripraviti in sprejeti kot posledico 
izrednega stanja, kateremu smo 
bili priča v preteklih dveh letih. Te 
razmere pa nas ne smejo ustaviti 
pri realizaciji začrtanih projektov, saj 
bomo z izvedbo slednjih ohranjali 
delovanje gospodarstva, ohranjali 
delovna mesta in revitalizirali družbo. 
Hkrati pa tudi poskrbeli za boljše 
življenjske pogoje našim mlajšim 
generacijam.«

Zapisala & foto: Občinska uprava

Dela niso zajemala le prenove 
vozne površine, ampak tudi 
temeljito obnovo kanalizacije in 
obnovo dela javnega plinovoda. 
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16. redna seja Občinskega sveta 
Občine Ruše
 
V ponedeljek, 5. julija 2021, je v 
konferenčni dvorani Gasilskega 
doma Ruše, na Kidričevi ulici 3, 
potekala 16. redna seja Občinskega 
sveta Občine Ruše.
 
Na seji so bili obravnavani in sprejeti:
 
• Odstop Aleksandre Koletnik 

in imenovanje Milene Fiket kot 
nadomestne članice Statutarno 
pravne komisije;

• Predlog direktorju Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti 
za imenovanje Drage Fabjan, 
Marjane Habjanič Jerčič, Silverije 
Belčič kot članic Sveta Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, 
območne izpostave Ruše.

 
Občinski svet je obravnaval in 
sprejel: 
 
• Sklep o mnenju občine 

k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje;

 
Državni svet RS se je na 34. seji 11. 
novembra 2020 seznanil z osnutki 
pokrajinske zakonodaje, in sicer 
z Zakonom o ustanovitvi pokrajin, 
Zakonom o pokrajinah s pregledom 
pristojnosti in nalog pokrajin ter 
Zakonom o financiranju pokrajin, ki 
jih je pripravila Strokovna skupina 
Državnega sveta RS za pripravo 
pokrajinske zakonodaje. Državni 
svet RS je pozval občinske svete, da 
se do 1. marca 2021 opredelijo do 
osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki 
so objavljeni v zborniku »Pokrajine 
v Sloveniji (osnutki pokrajinske 
zakonodaje s pregledom pristojnosti 
pokrajin)«, ki je dostopna na 
www.pokrajine.si/zbornik2020. 
Občina Ruše s sprejetim sklepom 
Občinskega sveta Občine Ruše 
soglaša z ustanovitvijo pokrajin 
in teritorialno umestitvijo občine v 
Štajersko pokrajino. 
 

• Sklep o ugotovitvi splošnega 
interesa za spremembo meje 
območja Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za 
stanovanjsko cono S8 v Rušah; 

 
Skladno s 3. odstavkom 62. člena 
Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10, 
MUV št. 7/11 - obvezna razlaga, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 
38/12 - obvezna razlaga, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 7/13 - 1. 
spremembe in dopolnitve, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 5/15 - 3. 
obvezna razlaga) je Občinski svet 
Občine Ruše ugotovil, da obstaja 
splošni interes za spremembo meje 
območja Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za 
stanovanjsko cono S8 v Rušah. 
Območje sprememb in dopolnitev 
OPPN za stanovanjsko cono S8 
v Rušah obsega parcele oz. dele 
parcel s številkami 345/3, 353/3, 
354/2, 362/2, 345/6, 358, 348/4, 
348/3, 353/2, 348/5, 355, 602/1, 
363, 362/1, 364/1, 354/1, 357, 
351/1, 351/2, 700/2, 364/2, 340/3, 
356, 340/4, 345/5, 344, 350/1, 352, 
343, 704, 703, 616, 609/2, 699/2, 
610/18, 711, 712, vse v K.O. Ruše. 
Natančno območje obdelave bo 
določeno v predlogu OPPN, oziroma 
v gradivu za drugo obravnavo in 
sprejem odloka. 
 
• Sklep o potrditvi cen storitev 

obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v 
občini Ruše; 

 
Z Elaboratom o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo za leto 2021 je bilo 
predstavljeno, da je v obdobju od 
zadnje spremembe cen prišlo do 
povišanja nekaterih stroškov, ki so 
sestavni del kalkulacije za izračun 
predmetnih cen. Dvignili so se stroški 
dela, zaradi nepredvidenih dogodkov 
na vodovodnem omrežju so se 
povišali stroški dežurnih služb ter 

stroški črpanja pitne vode. Na višje 
stroške omrežnine pa so vplivali tudi 
višji stroški zavarovanja vodovodne 
infrastrukture. Predračunska cena 
storitve vodarine za leto 2021 je za 
4,91 % višja od trenutno veljavnih 
cen iz leta 2018. Glede na navedeno 
se cena vodarine spreminja za 
0,0357 EUR/m3 prodane vode, 
in sicer iz trenutno veljavne cene 
0,7283 EUR/m3 na 0,7640 EUR/
m3 (brez DDV). Prav tako se 
spremeni cena omrežnine, in sicer 
iz trenutne vrednosti 4,84 EUR/
mesec (brez DDV) na 5,29 EUR/
mesec. S sprejetjem novih cen se bo 
storitev za gospodinjstva v povprečju 
povišala za 6 %, medtem ko bo 
povišanje stroškov vodooskrbe za 
večje porabnike nižje, in sicer za 2 %. 

• Sklep o potrditvi cen storitev 
obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini 
Ruše; 

 
Na podlagi Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
za leto 2021 je bilo ugotovljeno, 
da predračunske lastne cene 
posameznih storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
v letu 2021 ne presegajo 10 % od 
potrjenih cen in zato cene za občino 
Ruše ostanejo nespremenjene.

Cene (brez DDV) za leto 2021, ki 
so hkrati potrjene cene iz leta 2020, 
znašajo:

 − Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov 0,1393 
EUR/kg

 − Javna infrastruktura zbiranja 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov 0,0014 EUR/kg

 − Zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov 0,0491 EUR/kg

 − Obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov 0,0986 

O obravnavanih vsebinah na 16. redni in 6. dopisni seji Občinskega sveta Občine Ruše
SEJE OBČINSKEGA SVETA 
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EUR/kg
 − Javna infrastruktura obdelave 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov 0,0479 EUR/kg

 − Odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 0,2995 EUR/kg

                               
• 1. dopolnitev Letnega načrta 

ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ruše za leto 2021; 

 
Občinski svet Občine Ruše je sprejel, 
da se proda premično premoženje – 
splav LOBIK RU-01. Ker na državni 
ravni že več let ni sprejeta Uredba o 
uporabi plovila na motorni pogon na 
reki Dravi, ki bi omogočila nemoteno 
plovbo splava, splav pa zaradi 
neuporabe izgublja na vrednosti, ga 
je smotrno prodati najugodnejšemu 
ponudniku.
 
Občinski svet Občine Ruše je sprejel, 
da se kupi nepremično premoženje 
– zemljišče parc. št. 749/1, v izmeri 
710 m2, k. o. 665 Ruše, locirano 
ob Šarhovi poti, v bližini Vrtca Ruše. 
Nakup je smiseln zaradi zagotovitve 
(gradnje) novih parkirnih prostorov, 
ki jih v občini primanjkuje, hkrati pa 
se z nakupom zagotovi tudi nujno 
potrebne parkirne prostore za 
potrebe Vrtca Ruše. 
 
• Soglasje k zaključnemu računu 

Javnega zavoda CEZAM za leto 
2020; 

 
Skladno s 16. členom Akta o 
Ustanovitvi Javnega zavoda CEZAM 
(Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 12/13, 57/15 in 54/20) mora 
javni zavod od ustanovitelja pridobiti 
soglasje k sprejetemu zaključnemu 
računu zavoda. Svet zavoda CEZAM 
je na svoji 9. redni seji, 24. februarja 
2021, sprejel letno poročilo za 
leto 2020. Javni zavod CEZAM je 
tako pripravil in posredoval letno 
poročilo za leto 2020. Po pregledu 
posredovane dokumentacije zavoda 
je bilo ugotovljeno, da je letno 
poročilo za leto 2020 pripravljeno v 
skladu z izhodišči občine.
 
V letu 2020 je Javni zavod CEZAM 
ustvaril 786.342,51 EUR celotnih 

prihodkov in tako realiziral 81,36 % 
prihodkov, predvidenih v finančnem 
načrtu. Pri tem je realiziral 80,69 % 
načrtovanih odhodkov, in sicer v 
višini 779.837,46 EUR. Rezultat je 
presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 6.505,05 EUR, z upoštevanjem 
davka od dobička v višini 230,40 
EUR znaša čisti presežek prihodkov 
nad odhodki 6.274,65 EUR. Prihodki 
in odhodki so zaradi epidemije 
COVID-19 v primerjavi z letom 
2019 nižji za skoraj 20 %, in sicer 
zaprtja objektov, prepovedi izvajanja 
prireditev ter stroge omejitve pri 
poslovanju v času odprtja in pri 
izvajanju prireditev. Kljub temu je 
javni zavod v poslovnem letu 2020 
zaključil pozitivno, kar je v primerjavi 
z leti prej velik dosežek. 
 
• Sklep o obstoju javnega interesa 

za ureditev lastniškega razmerja 
in soglasje z uvedbo postopka 
razlastitve v javno korist na 
nepremičnini: parc. št. 669/2, K.O. 
665-Ruše ter pooblastilo županji 
Občine Ruše, da pri pristojni 
upravni enoti, v skladu z Zakonom 
o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17), vloži zahtevo za 
razlastitev te nepremičnine. 

 
Občina Ruše si prizadeva in izvaja 
dokončno premoženjskopravno 
in zemljiškoknjižno ureditev vseh 
kategoriziranih cest. Med drugimi 
tudi za cesto JP861120 (Jamnikova 
ulica), ki poteka ob naslovu 
Jamnikova 3. Ugotovljeno je bilo, 
da je nepremičnina parc. št. 699/2, 
k. o. 665 Ruše v solasti etažnih 
lastnikov na Jamnikovi 3, in sicer 
do nedoločenega deleža od celote. 
Ker je lahko pravna neurejenost 
na območju ceste škodljiva in 
lahko pripelje do težav z raznimi 
institucijami, povezanimi s komunalo 
in vzdrževanjem cest in v izogib vsem 
prihodnjim nevšečnostim, je smotrn 
prenos te nepremičnine v last občine 
Ruše, ki bo na tej nepremičnini 
zaznamovala parcelo-cesto kot javno 
dobro. Tako bo parcela pravno-
formalno občinska cesta, kjer bodo 
vsi deležni vseh prednosti urejene, 
občinsko vzdrževane infrastrukture 
in javnega dobra.

Občinski svet je obravnaval in ni 
sprejel: 
 
• Imenovanja Danila Lešnika kot 

člana – predstavnika uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti v 
Svet zavoda RAST za mandatno 
dobo 2021−2025; 

• Soglasja k Finančnemu načrtu in 
Programu dela Javnega zavoda 
CEZAM za leto 2021.

 
6. dopisna seja Občinskega sveta 
Občine Ruše
 
6. dopisna seja Občinskega sveta 
Občine Ruše je potekala od torka, 6. 
julija 2021 do četrtka, 8. julija 2021.

Občinski svet je obravnaval in 
sprejel:

• Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Javni lekarniški zavod 
Mariborske lekarne Maribor;

Poslovanje Javnega zavoda 
Mariborske lekarne Maribor je bilo 
potrebno uskladiti z določili Zakona 
o lekarniški dejavnosti. Javni zavod 
je doslej dejavnost izvajal tudi v 
občinah, ki niso ustanoviteljice 
javnega zavoda. V skladu z določili 
Zakona o lekarniški dejavnosti 
pa lahko javni zavod ustanavlja 
lekarne izključno v občinah, ki so 
ustanoviteljice zavoda. Glede na 
navedena zakonska izhodišča, 
sprejeti odlok predvideva, da 
ustanoviteljice javnega zavoda 
postanejo vse občine, na območju 
katerih ima javni zavod ustanovljene 
lekarne. S sprejetim odlokom je 
Občina Ruše postala ustanoviteljica 
Javnega zavoda Mariborske lekarne 
Maribor in tako so ustvarjeni tudi 
pogoji, da se ohranja delovanje 
lekarne v Rušah. 

• Sklep o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture 
v Občini Ruše;

Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo v 70. členu določa 
pogoje in način določitve javne 
infrastrukture na področju kulture. 
Zakon v tem členu tudi določa, 
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da javno kulturno infrastrukturo 
sestavljajo nepremičnine in oprema, 
ki so v javni lasti in so namenjene 
kulturi. Namen razglasitve neke 
nepremičnine za javno infrastrukturo 
na področju kulture je predvsem 
zavarovati in ohraniti namembnost 
kulturnih prostorov ter funkcionalno 
omejiti uporabo, upravljanje in 
razpolaganje na področju kulturnih 
dejavnosti. Evidenco nepremičnin, 
ki sestavljajo javno kulturno 
infrastrukturo na podlagi sklepov 
organov lokalne skupnosti, vodi 
Ministrstvo za kulturo. Občina Ruše 
je 28. avgusta 1996 sprejela Sklep 
o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v Občini Ruše 

(MUV, št. 19/1996) in za takšne 
objekte opredelila: Dom kulture 
Bistrica ob Dravi, Dom kulture Ruše 
in Letno gledališče Ruše. Z novo 
sprejetim Sklepom o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture v 
Občini Ruše se kot takšne objekte 
opredeli še: Dom krajanov Bezena, 
Dom krajanov Smolnik, Glasbena 
šola Ruše, Knjižnica Janka Glazerja 
Ruše, prostori javnega zavoda, 
locirani v objektu številka 2219 
(Mariborska cesta 31, 2342 Ruše), 
Trg v Bistrici ob Dravi in Trg vstaje 
v Rušah. S sprejetim sklepom se 
med drugim ustvarja tudi podlaga 
za kandidaturo na javnih razpisih za 
sofinanciranje javne infrastrukture na 

področju kulture.

Obravnavana gradiva so objavljena 
na spletni strani Občine Ruše.

Zapisala: Občinska uprava

Realizirani predlogi občanov

Občina Ruše je v proračunskem 
letu 2021 prvič pristopila k izvedbi 
participativnega proračuna z 
namenom, da del proračunskih 
sredstev usmeri v tiste investicije, ki 
so jih občanke in občani prepoznali 
kot pomembne za njihov kraj. 

V proračun občine, ki je bil sprejet 
na 2. izredni seji Občinskega sveta 
Občine Ruše, 1. marca 2021, so 
bili vključeni naslednji projekti 
participativnega proračuna za 
območja:

Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi: 

• postavitev javne razsvetljave na 

delu kolesarske steze,
• nadgradnja odra na Bistriškem 

trgu.

Postavitev javne razsvetljave na delu 
kolesarske steze je že izvedena. 
Nadgradnja odra na Bistriškem trgu 
pa je predvidena konec avgusta.  

Krajevnega odbora Smolnik: 

• dopolnitev otroškega igrišča na 
Smolniku.

 
Dopolnitev otroškega igrišča na 
Smolniku z didaktično igro z glasbili 
EKO5023 je bila izvedena v začetku 
julija 2021. Betonska miza za namizni 

tenis in betonska miza s klopjo z 
igrami (šah, človek ne jezi se) na 
ploskvi je bila postavljena v sredini 
julija 2021. 

Krajevnega odbora Bezena:

• Bezenski rekreativček na Bezeni. 

Del igral je že postavljenih, del pa bo 
predvidoma v začetku avgusta 2021.

Občina Ruše je takoj po sprejemu 
proračuna pristopila k izvedbi javnih 
naročil in izbiri izvajalcev. Vendar je 
izvedba javnih naročil in postopkov 
nabav v letošnjem letu nekoliko 
otežena. Epidemija, s katero se 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2021
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spopadamo po celem Svetu, vpliva 
tudi na poslovanje gospodarstva. 
Podjetja ne poslujejo na enak način 
kot pred zdravstveno krizo, zato so 
roki dobave pogosto daljši, opaža pa 
se tudi znatno višanje cen predvsem 
v gradbeništvu. Vrednost vsake od 
investicij je predvidena v okvirni višini 
8.000 EUR. 

Veseli nas, da smo, kljub oteženemu 
poslovanju lahko skoraj v celoti 
realizirali projekte iz participativnega 
proračuna, ki ste jih občanke in 
občani prepoznali kot pomembne za 
vaš kraj.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje 
in vse dane pobude. Veselimo 

se vaših novih idej in predlogov v 
Participativnem proračunu za leto 
2022.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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DELO REŽIJSKEGA OBRATA
Režijski obrat Občine Ruše skrbi za lepšo podobo naše občine

V maju in juniju 2021 so uslužbenci 
Režijskega obrata Občine Ruše 
opravili številna dela in tako ustvarili 
lepšo podobo naše občine in 
poskrbeli za varnejše lokalne poti.

Pokosili so cestne robove, parkovne 
površine in zelenice, obrezali brest 
pri GD Smolnik, uredili trail proge v 
Matavškovi jami, zasadili cvetlična 
korita, počistili grmovje ob cestah, 
počistili odvodnjavanje cest, počistili 

pločnike, postavili novo klop v parku 
pred Domom kulture v Bistrici ob 
Dravi ter postavili diskgolf na Arehu.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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V okviru obiska slovenske vlade 
v Podravju je 29. in 30. junija 
2021 županja Občine Ruše Urška 
Repolusk sprejela ministra za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janeza Ciglerja Kralja 
in dr. Alenko Šverc iz Kabineta 
ministrstva, ministra za infrastrukturo 
Jerneja Vrtovca, direktorico Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo 
Ljiljano Herga, vodjo Sektorja za 
investicije v železnice mag. Dejana 
Jurkoviča ter državnega sekretarja 
Ministrstva za obrambo Janeza 
Žaklja.

Namen obiskov vladnih 
predstavnikov je bil spregovoriti o 
razvoju in perspektivah podravske 
regija. V sklopu tega so si minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, županja in 
podžupan ogledali predvideno 

lokacijo gradnje doma starostnikov 
v Rušah. Predstavniki ministrstva 
za infrastrukturo in županja so 

se pogovarjali o pomembnih 
investicijskih projektih države v 
občini. Izpostavila se je aktualna 
rekonstrukcija mostu čez reko Dravo 

med Rušami in Selnico ob Dravi, kjer 
dela potekajo nemoteno in v skladu 
s časovnico. Dotaknili so se študije 

variant umestitve obvoznice v Rušah, 
na katero se čaka že približno 30 let 
in bo realizirana v naslednjih nekaj 
letih, saj je mestno središče Ruš 
čedalje bolj prometno obremenjeno. 
Pogovor je stekel tudi v smeri obnove 
železniške infrastrukture, z dodatnimi 
postajališči in zavarovanimi prehodi, 
rekonstrukcije Falske pečine, ki 
je izredno nevarna zaradi njene 
plazovitosti ter vzdrževanja državnih 
cest. S predstavniki Ministrstva 
za obrambo pa je pogovor stekel 
v smeri sodelovanja na področju 
gasilstva, civilne zaščite, strelstva in o 
drugih skupnih temah.

Zapisala & foto: Občinska uprava

OBISK VLADE V PODRAVJU
Predstavniki vlade so obiskali tudi občino Ruše
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OBNOVA MOSTU ČEZ DRAVO
Dela na mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami potekajo po planu

Med občankami in občani Občine 
Ruše in Občine Selnica ob Dravi 
se je od začetka obnove mostu čez 
Dravo pojavilo več vprašanj o poteku 
del. Nazadnje se je pojavilo mnenje, 
da naj bi bila dela zaradi slabega 
stanja enega izmed podpornih 
stebrov zaustavljena.

Boris Tekavec, vodja nadzora iz 
Družbe za razvoj infrastrukture, 
d.o.o., je pojasnil, da dela na 
mostu čez Dravo med Selnico ob 
Dravi in Rušami potekajo skladno 
s terminskim planom. Izvedena 
je odstranitev vozišča mostu, 
hodnikov za pešce in robnih vencev. 
Demontirani so drogovi mostne 
razsvetljave, ki bodo nadomeščeni z 
novimi. Trenutno poteka montaža 

delovnega odra pod objektom, za 
potrebe rekonstrukcijskih del na 
spodnji strani mostnih nosilcev in 
plošče. Do konca leta bo izvedena 
sanacija betonskih konstrukcij 
− podpor, stebrov, prekladne 
konstrukcije in plošče. Most bo 
dvignjen na začasna ležišča, 
zabetonirane bodo nove ležiščne 
blazine. Vrednost del, ki bodo 
predvidoma izvedene v letošnjem 
letu, bo cca 60 % vrednosti celotne 
investicije.
V letu 2022 je predvidena vgradnja
novih ležišč, nove dilatacije, dodatnih

prednapetih kablov, razširjena bo 
mostna plošča in zgrajeni novi 
hodniki za pešce in kolesarje.

Glede stanja podpornih stebrov je 
vodja nadzora tudi pojasnil, da so 
stebri mostu v solidnem stanju. Most 
bo rekonstruiran, kar pomeni, da bo 
celotna konstrukcija ojačana, vozne 
površine pa razširjene na račun 
pešcev in kolesarjev.

Vsem občankam in občanom 
se zahvaljujemo za strpnost in 
razumevanje.

Zapisala & foto: Občinska uprava 
Občine Ruše in DRI upravljanje 
investicij d.o.o.
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UČILNICA NA PROSTEM
Občina Ruše je za osnovnošolce OŠ Janka Glazerja postavila učilnico na prostem

Na seji Otroškega občinskega sveta 
Občine Ruše so otroci svetniki 
županji Urški Repolusk predlagali 
postavitev učilnice na prostem. 
Županja je prisluhnila predlogom 
Otroškega občinskega sveta in tako 
je Občina Ruše v juniju 2021 za 
učence Osnovne šole Janka Glazerja 
postavila učilnico na prostem. 

Z učilnico na prostem so učenci 
pridobili inovativni izkustveni učni 
prostor. Postavljena je na travnati 
površini blizu šole, ob nogometnem 
igrišču z umetno travo. Na tak 
način se bo popestril pouk, v izogib 
morebitnim okužbam pa bodo 
učenci lahko več časa na svežem 
zraku.

Županja s sodelavci Občine Ruše 
želi vsem učencem Osnovne šole 
Janka Glazerja prijetne počitnice. Ob 
vrnitvi v šolske klopi pa obilo novih 
uspehov in inovativnih izkušenj v novi 
učilnici na prostem. 

Zapisala & foto: Občinska uprava 



20 JUNIJ 2021
RUŠKI UTRIP

PRIZNANJE ZA PROSTOVOLJSTVO 
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše prejela priznanje za prostovoljstvo  

Na Osnovni šoli Janka Glazerja 
Ruše načrtno razvijajo prostovoljstvo 
učencev ter zagotavljajo strokovno 
mentorstvo in koordinacijo dela 
mladih prostovoljcev. Že tretje leto 
zapored so si tako pridobili naziv 
Junaki našega časa, ki ga podeljuje 
Slovenska filantropija.

V šolskem letu, ki ga je zaznamovalo 
šolanje na daljavo, omejitve in 
ukrepi za preprečevanje širjenja 
koronavirusa, so razmeram in 
situaciji prilagodili tudi prostovoljske 
aktivnosti. Tako je šola dobila še 
posebno priznanje za angažiranost 
in inovativnost na področju 

prostovoljstva in spodbujanja 
solidarnosti.  

Učenci so med letom izvedli 
več odmevnih prostovoljskih 
akcij. Priključili so se obema 
vseslovenskima akcijama »Dan za 
spremembe«. V jesenskem času so 
s poslikavo okrasili stene prostorov 
Rdečega križa v Rušah in tako 
poskušali ustvariti bolj prijazno 
vzdušje. Spomladi pa so s pisanjem 
152 pisem pomagali premagovati 
osamljenost starejšim stanovalcem v 
Domu pod Gorco. Ob predaji pisem 
so jim polepšali dan še s petjem in 
igranjem na harmoniko. Zbirali so 

tudi hrano in druge priboljške za 
živali v Zavetišču. Dečku s cerebralno 
paralizo so pomagali z zbiranjem 
zamaškov za njegove terapije. 
Učenci so se preko spletnih aplikacij 
družili z uporabniki VDC Polž 
Maribor – enota Ruše, se preizkušali 
v kvizu o Sloveniji, peli in razmišljali 
o prijateljstvu. Ob koncu šolskega 
leta pa so zbirali šolske potrebščine, 
igrače in slikanice za otroke iz 
socialno šibkih družin ter vse zbrano 
predali KO Rdečega križa Ruše. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo tudi 
vsem staršem in drugim sodelujočim, 
ki spodbujajo prostovoljstvo, 
omogočajo krepitev solidarnosti, 
empatije, vezi med generacijami 
in spoštljiv odnos do ranljivih 
skupin. Na šoli se zavedajo, da 
prostovoljstvo bogati naša življenja 
in se pridružujejo sloganu Slovenske 
filantropije: »Hvala, ker prispevate k 
boljši družbi za vse.« 

Zapisala & foto: Renata Štritof, 
koordinatorica prostovoljskih 
aktivnosti na OŠ Janka Glazerja 
Ruše   
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NAŠI ZLATI MATURANTI
Počastitev zlatih maturantov 2021 v občini Ruše

V Športnem parku Ruše je 7. julija 
2021 potekala počastitev zlatih 
maturantov Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše (GSKŠ). 
Priznanja Občine Ruše jim je podelil 
podžupan Jernej Ajd, ki je zbrane

tudi nagovoril. V svojem nagovoru 
je izrazil veselje, ponos. Čestital 
je profesorjem in vodstvu GSKŠ 
ter se jim zahvalil za izjemno delo, 
opravljeno poslanstvo, prav tako 
staršem in skrbnikom, predvsem

 

 

pa dijakinjam in dijakom. Spomnil 
je na širok pomen izOBRAZbe ter 
poudaril pomen naukov "enajste 
šole pod mostom", družbene 
odgovornosti zavedanja dolžnosti 
srca, ki jo nalaga široka, prava 

izOBRAZba, ter iskanja temeljnega 
življenjskega cilja: zasledovati in najti 
srečo.

V letošnji generaciji GSKŠ je zlatih 
20 maturantov, od tega je 12 
diamantnih, ki so dosegli vse možne 
točke. Splošna uspešnost dijakov 
GSKŠ na letošnji poklicni maturi je 
zelo visoka. GSKŠ že vrsto let po 
številu in deležu zlatih maturantov na 
poklicni maturi sodi na sam državni 
vrh.

Zapisal: Jernej Ajd, podžupan
Foto: Občinska uprava
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AKTIVNE POČITNICE 2021
V občini Ruše organizirane Aktivne počitnice 

Občina Ruše v sodelovanju z Javnim 
zavodom RAST Ruše, DPM Ruše, 
društvom SNEŽKO ter Osnovno šolo 
Janka Glazerja Ruše v času poletnih 
počitnic izvaja program Aktivne 
počitnice 2021. Obiskovanje delavnic 
je brezplačno, starši poravnajo 
le prispevek za prehrano, ki jo 
organizira osnovna šola.

Vse aktivnosti so prilagojene za 
učence od 1. do 5. razreda in se 
izvajajo v mesecu juliju in avgustu. 
Izvajalci omogočajo otrokom v družbi 
sovrstnikov, brezskrbno in kvalitetno 
preživljanje počitnic, z bogato 
vsebino in dodano vrednostjo. Vsi 
vemo, da je razigran in razposajen 
otrok največje zadovoljstvo in 
bogastvo vseh nas. Otroci lahko 
sprostijo svoje možgančke in 
aktivno preživljajo počitnice ob 

izvajanju različnih športnih panog 
v dvoranah in na prostem ter 

sodelujejo pri mnogih zanimivih 
vsebinah, kot so športno plezanje, 
glasbene in spoznavne urice, 

kulturno ustvarjanje in spoznavanje 
gledališke pedagogike. Obiskujejo 
in raziskujejo lokalno okolje in se 
pobliže spoznavajo z določenimi 
službami, kot so gasilci, policisti, 
kmetje, čebelarji … Ob vsem pestrem 
dogajanju pa se otroci družijo s 
svojimi vrstniki ter pletejo in sklepajo 
nove prijateljske vezi in poznanstva. 
Za otroke skrbi ekipa usposobljenih 

mentorjev in strokovnih izvajalcev 
ter prostovoljcev, med njimi je 
domačinka Katarina in španec David, 
ki je na praksi po mednarodnem 
programu Erasmus.

»Morje, zabava in pisani šotori na 
vas smo mislili v šoli med odmori, 
ko učitelji so nas spraševali in 
smo se kontrolnih nalog bali 
…. DOBRODOŠLE POLETNE 
POČITNICE!«

Zapisala & foto: Marina Džogazović, 
v.d direktorice Zavod Rast Ruše
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Slovensko baklo smo sprejeli tudi v občini Ruše
SLOVENSKA BAKLA V RUŠAH

Olimpijski komite Slovenije − 
Združenje športnih zvez je v 
sodelovanju s številnimi deležniki in 
partnerji predstavilo enega izmed 
največjih projektov – slovensko 

baklo. Cilj organizatorjev je v projekt 
vključiti čim več ljubiteljev športa, 
aktivnih otrok, zdajšnjih in nekdanjih 
vrhunskih športnikov idr. Bakla 
je v preteklih mescih potovala po 

Sloveniji in povezala vseh 212 občin 
ter širila vrednote olimpizma, upanja 
in jeklene volje.

Tako je slovenska bakla 8. julija 2021 
ob 15. uri obiskala našo občino 
Ruše. Prireditev je organiziral Javni 
zavod Center za mlade Ruše. Bakla 
je plula po reki Dravi, od stadiona v 
Rušah do Čolnarne Ruše. Nosilci, 
člani Strelskega društva I. Pohorski 
bataljon Ruše, podžupan Jernej Ajd 
in občinski svetnik Martin Lesjak 
pa so slovensko baklo s ponosom 
prinesli od čolnarne do Športnega 
parka Ruše, kjer se je odvila manjša 
prireditev.

Zapisala & foto: Nelly Leva, CEZAM





POLETNI DAN ŠPORTA 
Ponovno odlično obiskana prireditev »RUŠKA PLAŽA« 
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Športni park Ruše, ki ga upravlja 
Javni zavod Center za mlade 
Ruše, je v soboto, 26. junija 2021, 
skupaj s KURS-om (Klub študentov 
Ruš, Selnice ob Dravi in Lovrenca 
na Pohorju) ter Občino Ruše že 
tradicionalno organiziral RUŠKO 
PLAŽO – poletni dan športa, in sicer 
na čolnarni pod Športnim parkom 
Ruše. 

Poletne športne aktivnosti za vse 
generacije

Pripravili so številne poletne športno-
rekreativne aktivnosti, v katerih so 
se lahko preizkusile vse generacije. 
Športno društvo PureSport je 
poskrbelo za varno veslanje s 
kajaki in kanuji, na razpolago so 
bili AMANZI SUP-i, za najmlajše 
obiskovalce pa so potekale otroške 
mozaične delavnice. Na voljo je bil 

DECHATLONOV športni kotiček 
z rekviziti za igranje odbojke, 
badmintona in drugih športov. 

Sprostitev na Ruški plaži

Vsak obiskovalec je našel svoj aktivni 
kotiček na Ruški plaži z veslanjem, 

SUP-anjem ali z uporabo rekvizitov iz 
Decathlonovega kotička. Za poletno 
sprostitev in pogostitev so poskrbeli 
DJ Deynito, Food Truck »Gud Street 
Fud« in »ICE COLD« pijača.

Zapisala & foto: Nelly Leva, CEZAM



GLAŽUTE NA POHORJU
V maju so potekala predavanja o bogati etnološki zapuščini izdelave stekla na Pohorju

V okviru projekta LAS je CEZAM v 
maju 2021 organiziral predavanje 
na temo Glažute na Pohorju. S 
predavanjem smo sodelujočim 
predstavili bogato etnološko 
zapuščino izdelave stekla na 
Pohorju.

Prve glažute so nastale na Pohorju 
že v 17. stoletju, večina pa v obdobju 
od srede 18. do srede 19. stoletja. 
Prva poznana glažuta, ki je delovala 
ob potoku Žičnica, je bila pri nas v 

Žički kartuziji že pred letom 1672. 
Beseda glažuta je na Slovenskem 
v uporabi od 19. stoletja. Prevzeta 
je iz nemške besede glashütte (v 
pomenu steklarna), kar je zloženka iz 
severnonemških besed glas (steklo) 
in hütte (koča).

Glažute so ustanavljali gozdni 
veleposestniki, da bi donosno 

izkoristili les. Nastale so sredi 
gozdov, največkrat daleč stran od 
naseljenih krajev, zato so bile poleg 
njih zgrajene tudi stanovanjske 
zgradbe za delavce in njihove 
družine. V Sloveniji je največ glažut 

obratovalo na Pohorju, 15, in so bile 
stare okoli 100 let (Areh, Rakovec 
v bližini Vitanja, Josipdol). Bile so 
različne tako po obsegu proizvodnje 
kot tudi po številu zaposlenih. 
Manjše so imele le 1 talilno peč s 4 
lonci in so pri njej delali 4 steklarji 
s pomočniki. Večji obrati so imeli 
talilne peči z 8 ali 9 talilnimi lonci, v 
nekaterih pa sta delali celo 2 veliki 
peči. 

V začetku so glažute izdelovale 
navadno steklenino za vsakdanjo 
rabo, kasneje pa so proizvodnjo 
razširile na izdelke iz brušenega in 
kristalnega stekla (Smolnik oziroma 
Areh). 

S proizvodnjo raznih vrst steklenine 
se je povečala tudi zaposlitev 
steklarskih strokovnjakov kot so bili 
talilci, steklobrusilci, steklorezci, 
slikarji na steklo, kurjači, drobilci 
kremena, pepelarji, lončarji za 
izdelavo talilnih loncev, zavijalke 
steklenih izdelkov in drugi delavci. 
Med zaposlenimi so bile tudi žene 
in otroci. V največji pohorski glažuti 
Vivat, ki so jo odprli 1838, je delalo 
160 moških, 40 žensk in 52 otrok. V 
istem času je na Pohorju obratovalo 
6 glažut, ki so skupno zaposlovale 

556 ljudi. Leta 1865 je Vivat prepustil 
steklarno svojemu sinu Edvardu, ki 
pa je leta 1872 umrl. Njegova vdova 
Marija je z dolgovi obremenjeno 
imetje prodala na dražbi baronu 
Petru Kettenburgu, ta pa grofu 
Zabeu. Steklarna je ugasnila leta 
1892.

Zapisal & foto: Lucijan Vihar
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19. KANTFEST
19 let Kantfesta, najodmevnejšega domačega/mednarodnega festivala kantavtorstva

28 JUNIJ 2021
RUŠKI UTRIP

»Če bi bil slovenski jezik tako 
razširjen kot angleščina, bi bili naši 
kantavtorji svetovne zvezde!«

Festival kantavtorstva KANTFEST 
(2003-) je edini domači/mednarodni 
festival, ki že 19-to leto ustvarja 
žanrsko sinergijo, ko hkrati združuje 
predstavitev novih, perspektivnih 
avtorjev in novih del. Tudi tokrat se je 

na natečaj/razpis prijavilo preko 20 
domačih in nekaj tujih avtorjev. 

Od začetka do zdaj je minilo več 
kot 18 let in z nami so zgodbo 
ustvarjala največja imena 
kantavtorstva. Namenoma nismo 
rekli »slovenskega«, ker so bili 
tudi od vsepovsod drugod: Tomaž 
Pengov, Marko Brecelj, Drago 

Mlinarec, Feo Volarič, Drago Mislej 
Mef, Severa Gjurin, Adi Smolar, 
Svetlana Makarovič, Vlado Kreslin, 
Jani Kovačič, Andrej Trobentar, 
Neca Falk z Mačkom Murijem … 
in odlična tuja imena: Doghouse 
roses iz Glasgowa, Sophie Hunger 
iz Berna, Fergus Mc Kay iz Škotske, 
Jon Baek, Svend Seeghert, Jonas 
Dahl iz Danske …  in številni drugi, ki 
jih lahko najdete na naših posnetkih 
(npr. https://soundcloud.com/
kantfest-international). S festivalsko 
produkcijo smo postali prepoznavni 
tudi v tujini.

Referenčnost festivala se kaže 
predvsem skozi povezovalnost, s 
katero pod skupno streho festivala 
uspemo združiti izvajalce, partnerje, 
sponzorje in sodelovanje Ministrstva 
za kulturo ter javnega zavoda RTV, 
Radio Prvi in Radio Maribor. Ves 
čas festival dodaja tudi nagrade, ki 
prejemnikom omogočajo realizacijo 
posnetkov in dodatnih nastopov.

Pomembna komponenta festivala 
je tudi kontinuiteta, skozi 18 let je 
s festivalom doslej na slovensko 
glasbeno sceno vstopilo več novih 
generacij kantavtoric in kantavtorjev, 
ki sedaj skupaj z legendarnimi imeni 
tvorijo našo aktualno kantavtorsko 
sceno.

Tokrat bo stekel že 19. Kantfest, ki bo 
na uvodnem revijalnem dnevu (18. 
avgusta) postregel s svežo avtorsko 
glasbo in podelil Kante za 2021. 
Glavni gost tokratnega Kantfesta 
je urbani trubadur Adi Smolar, ki 
festival že dolgo spremlja in podpira.

Predstavil se bo 22. avgusta na 
letnem gledališču Pod goroj, skupaj 
s Kantami 2020, ki zaradi covida lani 
niso mogle nastopiti v živo.

Tokrat bodo pred njim nastopile 
Kante 18. Kantfesta: 
• Primož Vidovič – zlata Kanta, 
• Blaž Mencinger – srebrna Kanta, 

Duo 3Rma – bronasta Kanta in 



FESTIVAL PODPIRAJO: OBČINA RUŠE, CEZAM, MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE 
SLOVENIJE, RADIO SLOVENIA - REGIONAL CENTER MARIBOR, RADIO PRVI, GLAZERJEVA 

DOMAČIJA, KLUB KU KU, KLUB NOMADI, KID KIBLA MARIBOR, 
Društvo X-OP,  
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nagrada Silence fiction ter 
• Andrej Vilčnik – Vox populi 

(nagrada občinstva)! 

Kante 2021 pa so še skrivnost, žirija 
jih bo objavila na tradicionalnem 
izboru, 18. avgusta 2021, na letnem 
gledališču Pod goroj. Slišali pa jih 
boste lahko 28. avgusta, ob 20. uri, v 
Športnem parku Ruše.

Pridite in podprite izvirno avtorsko 
glasbo!

Zapisal: Peter Andrej
Foto: Slavko Rajh & Sonya Frank

V spomin na znamenitega Rušana

V knjižnici Janka Glazerja Ruše se 
bomo v soboto, 14. avgusta 2021, ob 
10. uri, v sodelovanju z Mariborsko 
knjižnico, Letnim odrom Ruše in 
društvom Glazerjeva domačija 
poklonili dolgoletnemu sodelavcu, 
prijatelju, človeku z velikim srcem 
in vedno nasmejanega obraza, 
Stanku Krainerju. V spomin nanj nas 
bo fotografska razstava in kulturni 
dogodek v celoti popeljal v čas, ki 
smo ga imeli možnost preživeti z 
njim, ob njem. 

Dogodek bo otvorila županja 
Urška Repolusk, o Stanku pa 
bodo spregovorili, Dragica Turjak, 
direktorica Mariborske knjižnice, 
Aleš Šopinger in glasbeni gost Peter 
Andrej.

Stanko, po poklicu strojni tehnik, je 
svoje življenjsko poslanstvo našel 
v knjižnici. Rad je delal z ljudmi. Bil 
je spoštljiv in prijazen sogovornik 
− tako prijateljem, uporabnikom 
knjižnice kot tudi vsem naključnim 

mimoidočim, s katerimi se je 
srečeval na svojih poteh. Bil je tudi 
pomemben del družbenega in 
družabnega življenja občine Ruše, 
kjer skoraj ni bilo prireditve ali 
dogodka, kjer ne bi sodeloval. 
V spomin našemu spoštovanemu 
sodelavcu, sokrajanu, prijatelju, 
kulturniku bo po dogodku še nekaj 
časa na ogled kolaž fotografij, ki 
prikazujejo njegovo povezanost z 
bralci, sodelavci, sokrajani, prav tako 
pa tudi s krajem, gorami, naravo in 
knjigami.

Dogodek soorganizirajo: Mariborska 
knjižnica, Glazerjeva domačija, 
CEZAM in Občina Ruše

Zapisal & foto: Aleš Šopinger

POKLON STANKU KRAINERJU
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Gasilska zveza Ruše ob 30. obletnici naše samostojne domovine Republike Slovenije

Letošnje leto praznujemo 30. 
obletnico naše samostojne 
domovine Republike Slovenije in se 
ob tem spominjamo, da je bil prehod 
v vojno stanje v letu 1991 tudi za 
prostovoljne gasilce v naših krajih 
učinkovito organiziran v okviru enot 
CZ Občine Ruše, kjer je tudi delovala 
Občinska gasilska zveza Ruše. Vanjo 
je bilo leta 1991 vključenih sedem 
gasilskih društev: Ruše, Bistrica 
ob Dravi, Smolnik, Lovrenc na 
Pohorju, Selnica ob Dravi, Slemen in 
Industrijsko gasilsko društvo Tovarne 
Dušika Ruše. 

Vse ukaze smo po telefonu prejemali 
od načelnika za obrambo Občine 
Ruše, Stanka Budje in njegovih 
sodelavcev. Tako smo vsa PGD 
prejela ukaz za 24-urno dežurstvo 
v gasilskih domovih, in sicer od 27. 
junija do 6. julija 1991, ko je sledil 
preklic dežurstva s 50 % prisotnostjo 

operativnega članstva.  

Iz arhivskega gradiva 3. seje štaba 
operative OGZ Ruše, z dne 6. 
avgusta 1991, je razbrati, da je v 
desetdnevni vojni sodelovalo večje 
število operativnih članov vseh PGD, 
OGZ Ruše. Na srečo se med gasilci 
ni nihče poškodoval. Opravljena so 
bila naslednja dela:
• Dvakrat izvoz vseh intervencijskih 

vozil iz garaž, zaradi zračnega 
napada letal v smeri Maribor–
Dravograd. Gasilska vozila so 
bila usmerjena v naprej določeno 
mesto – gozd.

• Čiščenje zaklonišč in prevoz mask.
• Prevoz kruha in pregled pravilne 

namestitve barikad.

Med desetdnevno vojno so v Košakih 
pri Mariboru izdelali prve slovenske 
zastave, ki smo jih med prvimi želeli 
imeti tudi člani PGD Bistrica ob Dravi. 

Zato sva s takratnim gospodarjem, 
Rudolfom Gaubejem, to nabavila in 
z gasilskim vozilom LADA 1300 S 
ta novi simbol Slovencev popeljala 
po požarnem rajonu PGD in po 
Občini Ruše. Bila sva deležna velike 
pozornosti, hvaležnosti, aplavzov in 
čestitk. Tega dogodka se naši občani 
radi spominjajo tudi po 30-ih letih.

Le nekaj dni po tem dogodku je 
sledil preklic dežurstva v naših 
gasilskih domovih. Vsi smo se 
razveselili naše samostojne 
domovine Republike Slovenije.

Danes, po 30-ih letih, gre zahvala 
vsem operativnim članom gasilske 
organizacije, ki so leta 1991 
sodelovali pri izvajanju požarne 
zaščite ali dežurstva za pomoč 
občanom ob potrebni intervenciji 
in pri tem izpostavljali tudi svoja 
življenja za našo novo domovino.

Člani gasilske organizacije smo 
ponosni, da smo v letu 1991 dodali 
kamenček v mozaik.

Spoštovani bralci Ruškega utripa, 
vaši gasilci vas pozdravljamo z  
gasilskim pozdravom:

V SLUŽBI LJUDSTVA −  NA POMOČ!

Zapisal & foto: Jože Urleb, GČ II. st., 
predsednik GZ Ruše

Zveza borcev za vrednote NOB 
Občine Ruše in Območno združenje 
častnikov Ruše sta v soboto, 26. 
junija 2021, v spomin na padle 
Lobničane priredila slovesnost 
s kulturnim programom pri 
spominskem obeležju na Apnici. 

Slavnostni govornik je bil predsednik 
Zveza borcev za vrednote NOB 
Občine Ruše, tovariš Jože Gašparič, 
ki je v svojem govoru povedal:

Drage tovarišice in tovariši,
spoštovane gospe in gospodje – lep 
pozdrav na Apnici.

Noben spomenik ne zaživi, če ga 
ljudje ne sprejmejo za svojega, če 
ne postane sestavni del kraja in če 
se krajani tega ne zavedajo, je dejal 
nekoč, pred 40 leti, gospod Aleš Arih 
takratni strokovni delavec Zavoda 
za spomeniško varstvo Maribor – na 
okrogli mizi v GD na Smolniku, ki je 

30 LET V DOMOVINI SLOVENIJI

Na Apnici v spomin na padle Lobničane
POKLON PADLIM LOBNIČANOM
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bila organizirana v okviru takratnega 
občinskega praznika naše občine.

Zato smo se danes tudi zbrali tukaj 
na Apnici, člani ZB NOV – po novem 
statuti – društva za ohranjanje tradicij 
NOB, predstavniki 
pokroviteljev vseh 
4 spominskih 
obeležij – to so 
člani LD Ruše, ki 
imajo v varstvu TV 
-12S in člani OZSČ, 
ki imajo v varstvu 
kar 3 sp. Obeležja, 
in vsi krajani, ki te 
vrednote cenijo, jih 
spoštujejo in imajo 
do njih pozitivni 
odnos. Pravilno je, 
da se enkrat letno 
srečamo pri teh 
obeležjih in se spomnimo prispevka, 
ki ga je med NOB dala partizanska 
vasica Lobnica.

Na tem osrednjem obeležju, ki 
je bil do lani v varstvu častniške 
organizacije iz Maribora – ki je 
sodelovala tudi pri njegovem odkritju, 
sedaj pa še pokrovitelj časniške 
organizacije iz Bistrice ob Dravi, 
vidimo napis: 
»Ta vas med prvimi je vstala 
zoper osvajalca, skoz kri in ogenj
šla in ni poznala izdajalca.«

Mislim, da nam ta citat že sam veliko 
pove, prav pa je, da se z nekaj 
besedami dotaknemo zgodovine 
naše Lobnice, ki sega od Ruš, Loga 
vse do Glažute. Že v stari Avstriji 
so bili kmetje iz Lobnice tisti, ki 

so združevali slovenski živelj na 
tem območju – to so bili Davorin 
Grizold, ki je bil ustanovitelj petega 
bralnega društva na Štajerskem in 
tudi njegov predsednik. Pred tem 
so bila ustanovljena bralna društva 

le še v Mariboru, na Ptuju, v Celju in 
Ljutomeru. Vaščana Lobnice Alfonz 
Šarh in Jože Robnik – Mihov sta z 
orožjem pobegnila iz avstro-ogrske 
vojske – iz Soške fronte – bila na 
Pohorju v zelenem kadru – in se leta 
1918 pridružila Maistrovim borcem 
– za severno mejo. V letih pred 2. 
svetovno vojno je peta kolona in 
nacistična hitlerjanska propaganda 
dosegla le to, da so se prebivalci 
vključevali v protifašistično obrambno 
gibanje. Zato jih tudi okupacija leta 
1941 ni našla nepripravljenih. Prvi 

odbor OF na Mariborskem območju 
je bil ustanovljen 26. maja 1941 za 
širše območje Ruš. V spomin na 
ta dogodek je vzidana spominska 
plošča v Rušah, Knifičeva ul. 43. Že 
v začetku junija je bil ustanovljen 
odbor OF za Lobnico, katerega člani 

so bili: Šarh Alfonz – kmet – padel v 
posl. boju 1. Pohorskega bataljona, 
Sernc Terezija – kmetica – sežgana 
v krematoriju Auschwitz in Potočnik 
Franc – žagarski delavec – umrl po 
vojni. 

Ko so prišli 16. julija 
1941 prvi partizani 
na Pohorje – na 
Zg. Smolnik, so pri 
kmetu Juršetu (p.d. 
Cebe) našli prvega 
samoniklega partizana 
Alfonza Šarha, ki se je 
tja umaknil zato, ker 
mu je kot zavednemu 
narodnjaku in politično 
aktivnemu vaščanu 
grozila aretacija s strani 
Nemcev. Šarh tedaj ni 
postal član Pohorske 

čete, je pa bil z organizacijo NOB 
in ilegalci Ruš povezan. Postal 
pa je član Ruške čete, ki je bila 
ustanovljena 22. decembra 1941 v 
Pogačnikovi železarni (elektrarni). 
Ruška četa si je spomladi 1942 
uredila svoj tabor v skalovju Bezovca 
na Lobnici. To obeležje (tabor) ima v 
trajnem varstvu OZSČ – Ruše. Ker so 
prebivalci Lobnice nudili v teh težkih 
časih Ruški četi vso pomoč in brez 
tega sploh ne bi mogli preživeti in 
obstajati, je nastalo nižje tabora – ob 
cesti, obeležje prebivalcem te vasi. 
To obeležje ima v varstvu KK ZJČ 
Ruše. 

Ruška četa je bila v času od 
ustanovitve do odhoda v sestav 1. 
Pohorskega bataljona (novembra 
1942) edina partizanska enota, ki je 
izvajala akcije na širšem območju 
Pohorja, Dravske doline in Maribora.
Avgusta 1942 so Nemci aretirali  
Elizabeto Šarh in osem otrok, starih 
od 2 do 15 let. Mati Elizabeta je 
bila pokončana v KC taborišču 
Auschwitz. Trem sinovom pa je 
uspelo pobegniti iz mladinskega 
taborišča Frohnleiten v Avstriji, kamor 
so bili odpeljani vsi otroci. Prišli so 
na Pohorje, postali borci Ruške 
čete in skupaj z očetom Alfonzom – 
narodnim herojem in ostalimi borci 
Ruške čete padli v poslednjem boju 
1. Pohorskega bataljona, 8. januarja 
1943.
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Ves čas svojega delovanja se je 
1. Pohorski bataljon, tako kot prej 
Ruška četa, oskrboval tudi s tega 
področja, od tam dobival prepotrebni 
material, podatke, preko Lobnico so 
tekle veze, kurirske poti in javke in 
prihajali novi borci. Tudi po padcu 
I. Pohorskega bataljona vaščani 
Lobnice niso klonili. Z nastankom 1. 
Pohorskega bataljona, Pohorskega 
odreda, brigade Miloša Zidanška 
in še posebej s prihodom XIV. 
divizije na Štajersko – vas Lobnica 
zaživi kot pravo žarišče NOB. Aprila 
1944 je bila na Lobnici 
ustanovljena močna 
kurirska postaja TV-12S, 
ki je združevala številne 
kurirske veze. Komandir 
te kurirske postaje je bil 
Robnik Fedor iz znane 
družine Čandrovih, 
ki je med NOB veliko 
žrtvovala in prispevala 
za osvoboditev. Po vojni 
pa je tovariš Fedor veliko 
delal prav na ohranjanju 
in prenašanju tradicij 
NOB in tudi še posebej 
pri odkrivanju spominskih 
obeležij na Apnici in 
drugod na Lobnici. 
Njegovo delo na TV 12-S pa sedaj že 
dalj časa nadaljuje tov. Mirko Kocjan.

V vasi Lobnica so bile med NOB še 
naslednje partizanske institucije:
• NZ za okraj Maribor – desni breg,
• obveščevalni center IV. operativne 

cone,
• Pohorska četa Lackovega odreda,
• občasni sedež enega dela OK 

KPS in okrajni odbor za MB 
okrožje,

• vršile so se mladinske in frontne 
konference ilegalcev in legalnih 
sodelavcev NOG in tudi Krajši 
tečaji.

Iz te male partizanske vasi je dalo 
20 krajanov svoje življenje za našo 
svobodo. Padli so kot borci NOV, 
bili pokončani v KC taborišču ali 
pa bili pobiti na svojih domovih 
na pragu svobode. Nemci so tri 
domačije izropali, nekatere družinske 
člane zverinsko mučili in jih pobili, 
domove pa zažgali. Iz Lobnice 
je to družina Sernc, po domače 

Žomp. Mama Terezija, članica 1. 
odbora OR za Lobnico in hčerka 
Danica sta zgoreli v krematoriju KC 
taborišča Auschwitz. Na domu pa 
sta bila ob požigu ustreljena hčerka 
Milena in stric Jože. Sočasno je bila 
ranjena hči Anica, ki ji je skupaj s 
še preostalimi člani družine uspel 
pobeg. Naslednjo domačijo, ki je 
pogorela, gospoda pa odpeljali proti 
Glažuti in ubili, je Mihovina, malo 
pod Apnico se nahaja, sin Stanko, 
kurir TV 12 S pa je padel dan pred 
osamosvojitvijo na mostu čež Dravo 

v Rušah. In kot zadnja domačija, ki 
je nudila vso pomoč partizanskim 
enotam, je Grizoltovina, kjer so 
vojaki gen. Wrangla – Ukrajinca, ki je 
prestopil k Nemcem, ubili ranjenega 
partizana ter pokončali na zverinski 
način očeta – gospodarja Mirka 
Grizolda in sina Franja, domačijo pa 
zažgali.

Vse premalo se je po vojni cenil 
doprinos teh višinskih kmetij. Bile so 
oče in mati našim borcem. Brez njih 
ne bi mogla obstajati ne Pohorska 
četa, ne Ruška, ne Pohorski 
bataljona, sploh v letu 41 in 42 je bil 
njihov doprinos najvažnejši – ko se 
je upor začel, kasneje je formiran 
2. Pohorski bataljon, Zidanškova 
brigada. Ko pride na Pohorje XIV. 
divizija pa so prav vse te enote še 
kako potrebovale te višinske kmetije.

Zato je potrebno in pravilno, 
da se jim na vse možne načine 
zahvalimo za njihov doprinos, 
samoodpovedovanje in žrtvovanje 

tudi na takšen način, kot je 
današnja prireditev na Apnici in 
da izpostavimo njihov delež v vojni 
41–45, ki je neprecenljiv. Poanta 
takšnih zgodovinskih govorov je pa 
tudi v tem, da mladi rod seznanjamo 
z zgodovino, saj morajo vedeti, da 
nam svoboda ni bila podarjena, 
nihče je ni prinesel na krožniku, pač 
pa so zanjo mnogi darovali na oltar 
domovine Slovenije svoja življenja.

Bogata in izjemna je zgodovina NOB 
naše partizanske vasice Lobnica. Vsi 

ti in ostali dogodki širom 
Slovenije so bili osnova 
in so pogojevali dejanja 
v zvezi z osamosvojitvijo 
leta 91. Če ne bi bilo 
takšnega žrtvovanja 
in ljubezni do domače 
zemlje in vere v boljšo 
prihodnost in svobodo 
potem leta 91 tudi naše 
osamosvojitve ne bi 
bilo, ker bi bili verjetno 
po delih priključeni 
okupatorjem, tako 
kot smo tudi bili med 
okupacijo razdeljeni na 3 
dele.

Po vojni so se zgodile nepravilnosti, 
ki nam niso v ponos in se tega 
zavedamo, vendar vemo, da je bila 
NOB borba za osamosvojitev borba 
širokih množic proti okupatorju, za 
našo zemljo in svobodo, da smo se 
branili na strani zaveznikov in da se 
tisti, ki so prisegli okupatorju in se 
borili na njegovi strani, niso borili za 
slovensko zemljo, ampak se udinjali 
takrat zmagovitemu režimu.

Narod, ki ne spoštuje in ceni svoje 
zgodovine in preteklosti je obsojen 
na propad. Zato moramo ceniti naša 
vojna leta in žrtve. Vsi se zavedamo, 
da se vrste borcev iz dneva v dan 
krčijo, to je spoznala tudi borčevska 
organizacija …

Smrt fašizmu, svoboda narodu

Zapisal: Tovariš Jože Gašparič 
Foto: Jožef Bačun



SEKCIJA ČEBELICE
Čebelice pridno delamo že 38 let
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Minilo je dolgo leto, leto pandemije, 
leto polno negotovosti, skrbi, 
strahu, leto brez večjih druženj, brez 
prireditev, leto, ki ga bomo skušali 
pozabiti. Morda smo pridobili to, da 
še bolj cenimo nekatere vrednote, 
še bolj se zavedamo, kako veliko 
vrednost imajo zdravje, medsebojna 
pomoč, prijateljstvo, sproščen klepet 
ob kavici, druženje v društvih in delo 
v sekcijah. Kako smo to pogrešali!

Naša sekcija ČEBELICE šteje 15 
članic. Žalostne smo, saj smo 
izgubile najstarejšo gospo Slavko 
Hertiš. Bila nam je svetel vzgled 
skromnosti, optimizma, nikoli se ni 
pritoževala. Velikokrat je povedala, 
da je zelo rada z nami. Ostal bo 
spomin nanjo in na njene vedno 
dobronamerne besede vzpodbude, 
ki jih je delila s Čebelicami.

Začetki našega dela segajo v leto 
1983, ko je gospa Slavka Kamerički 
začela delati s skupino žena. Ko ji je 
pričelo zdravje pešati, sem ji morala 
obljubiti, da bom nadaljevala njeno 
delo. Letos mineva 38. leto našega 
ustvarjanja ročnih del: kvačkamo, 
vezemo, klekljamo in pletemo. Najbrž 
vse ročnodelke ugotavljamo, da 
je za naše delo potrebno, da smo 
sproščene in se dobro počutimo, saj 
smo takrat res uspešne. Tako smo 
v preteklem letu skušale ob ročnem 

delu odmisliti skrbi, pa to vedo ni šlo. 

Za nami je opravljen projekt, ko smo 
izdelovale hobotnice. Gospa Irena jih 
je predala UKC Maribor in zagotovo 
bodo razveseljevale dojenčke in 
nedonošenčke. Letos smo zopet vse 
ročnodelke v občini združile moči 
in že kvačkamo, pletemo copate 
in nogavice za naše starostnike v 

domovih. Obdarili jih bomo v mesecu 
decembru. Projekt je bil v začetku 
leta potrjen na naši občini. Ponosni 
smo, da smo se znali povezat pod 
imenom KREATIVA in res velja rek: 
»V slogi je moč.«

3. in 4. julija smo imele razstavo v 
Domu krajanov v Glazerjevi ulici. 
Kletni prostor je naša Ksenija Šef 

preoblikovala v čudovito razstavo 
naših izdelkov, ki so ob cvetličnih 
dekoracijah dobili še dodatno 
vrednost.

Upamo, da bomo letos sodelovale še 
na Mednarodnem festivalu vezenja 
v Velenju. Razstavile bomo vezene 
prte, prtičke, zavese, blazine in 
torbice.

Na koncu naj povem le-to, da 
si želimo, da bi lahko delale v 
normalnih razmerah in bile zdrave.

Ne damo se!

Zapisala & foto: Zdenka Vidmar, 
vodja sekcije



KUD SVOBODA
Kako bo s kulturo v Bistrici ob Dravi?

KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi

 

Pod okriljem KUD Svoboda Bistrica ob Dravi se pripravljamo na ustanovitev mešanega pevskega zbora, ki naj bi združeval 

ljubitelje petja iz vse občine Ruše in širše. Društvo poziva vse, ki bi se radi vključili v redne vaje zbora s pričetkom 1. septembra 

2021.  Prosimo vse zainteresirane vokaliste, da se zglasijo na ustanovno srečanje v sredo, 25. avgusta 2021, ob 19.00 uri v 

Domu kulture Bistrica ob Dravi, Ul. 27. decembra 2. Zbor bo vodil g. Kevin Bezjak. Vsi, ki se pevskemu zboru želite priključiti, 

ste lepo vabljeni v Bistrico.
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Naša Bistrica ob Dravi, naselje 
v ruški občini, je bila leta in leta 
prepoznavna po živahni kulturni 
dejavnosti. A koronavirus je usodno 
posegel v delovanje amaterskih 
kulturnih društev in tudi našemu 
ni prizanesel. Večina dejavnosti 
se je iz znanih razlogov ustavila, 
predvsem so bili prizadeti folkloristi, 
kjer je osebni stik neizogiben. 
Vseskozi so pa, v skladu z 
zdravstvenimi predpisi, delovale 
naše »ročnodelke« ŠKARJICE, 
pod vodstvom Silverije Belčič in pa 
domači likovni ustvarjalci, združeni 
v sekciji »PISANA PALETA«, ki jo 
vodi Marjana Habjanič Jerčič in so 
ustvarjali doma. Tudi vsakoletna 
razstava obeh sekcij, umeščena v 
začetek septembra v Domu kulture 
B/D, zato ne bo izostala.

Ko so se v mesecu maju zdravstveni 
omejevalni ukrepi malce omilili, so z 
delom pričeli:

• BISTRIŠKI TAMBURAŠI  −  vodja 
Anita Polak,

• OTROŠKA FS KORENINICE  

−   vodja Marjana Karba in 
harmonikar Zlatko Nemec,

• FS KORENINE −  vodji Ivanka 
Prapertnik in Cvetka Hartman.

Folklorni skupini sta vaje omejili zgolj 
na pevski del, plesati pa bodo začeli 
jeseni, v kolikor okužba ne bo več 
pretila.
So pa Koreninice v tem obdobju 
ostale brez svoje dolgoletne 
voditeljice Jožice Meglič. Spremenila 

je kraj svojega bivanja, a člani 
našega društva in njena skupina smo 
ji za njen prispevek in vložen trud 
globoko hvaležni.

In še ena dejavnost ni zamrla v tem 
času. Po dolgih desetletjih oživljeno 
lutkarstvo je ob iniciativnosti vodje, 
Marjane Karba, prav tako živela. 
Voditeljica je obenem tudi avtorica 
scenarijev lutkovnih igric ter tudi 
mojstrica v izdelovanju prečudovitih 
lutk, ki jim med izvajanjem lutkovnih 
predstav življenje vdihujejo članice 
FS Korenine. Te so tako zdaj prejele 
že besedila za svoje vloge v novi 
lutkovni predstavi in kmalu se nam 
obeta nova predstava.

Ob zavedanju, da prisotnost 
kulturnega dogajanja tudi naši 
krajani že močno pogrešajo, smo 
jim KORENINE posvetila eno vajo in 
jim tako 10. junija ob 19. uri zapele 
na ploščadi med bistriškimi bloki; z 
balkonov smo bile deležne iskrenega 
aplavza …

V petek, 18. junija, pa smo vse tri 
omenjene skupine organizirale 
skupno vajo na prostoru pred 
Domom kulture. Skupaj smo zapeli, 
tamburaši so zaigrali – uživali smo 

vsi, izvajalci, svojci otrok in drugi 
mimoidoči. Kot že povedano, to ni 
bila prireditev, ampak je bila skupna 
vaja. Do srede avgusta je predviden 



CEPLJENJE PROTI COVID-19
Lokacije in termini za testiranje in cepljenje
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premor, le Bistriški tamburaši so 
imeli 25. julija nastop v mariborskem 
Mestnem parku.

V začetku meseca septembra, 
natančneje 11. septembra 2021, 
pripravljamo projekt »GLASBA NAS 
POVEZUJE«. V programu bodo 
sodelovale vse sekcije našega 

društva. Gost prireditve bo Godba 
veteranov Štajerske Ervina Hartmana 
pri KUD Pošta Maribor. Prireditev 
je predvidena na Bistriškem trgu, 
v primeru slabega vremena pa bo 
dogodek v dvorani Doma kulture v 
Bistrici ob Dravi.

Čeprav je korona močno prizadela 

našo dejavnost in se, nekako, 
moreče usedla tudi na naša hotenja, 
upamo in si želimo, da se nam jeseni 
uspe vrniti na prejšnjo raven in 
nadaljevati z enakim zagonom kot v 
prejšnjih obdobjih.

Zapisala & foto: Ivanka Prapertnik

Z željo po čim višji stopnji 
precepljenosti, na območju, ki ga 
pokriva Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor, in ker je sedaj cepiva 
dovolj, Zdravstveni dom obvešča, 
da je ob rednem tedenskem terminu 
za množično testiranje tudi možnost 
cepljenja z izbiro cepiva.

Urniki in lokacije testiranja in 
cepljenja:

V sredo, od 14.00 do 16.00: Občina 
Pesnica in Občina Šentilj: Kulturni 
dom Pesnica, Pesnica pri Mariboru 
41, Pesnica, velja tudi za občane 
občine Šentilj.

V sredo, od 14.00 do 16.00: Občina 
Duplek: Kulturni dom Dvorjane, 
Dvorjane 38, Duplek.

V sredo, od 17.00 do 19.00: Občina 
Starše: Dnevni center aktivnosti, 
Loka 16c, Starše ali Marjeta na 
Dravskem polju 3a, Marjeta na 
Dravskem polju (izmenično).

V četrtek, od 14.00 do 16.00: Občina 

Kungota: Hiša vseh generacij 

Kungota, Zg. Kungota 5, Zg. 
Kungota.

V četrtek, od 14.00 do 16.00: Občina 
Hoče-Slivnica: Kulturni dom Hoče, 
Pohorska cesta 15, Hoče.

V četrtek, od 17.00 do 19.00: Občina 
Miklavž na Dravskem polju: Kulturni 
dom, Cesta v Rogozo 11, Miklavž na 
Dravskem polju.

V četrtek, od 17.00 do 19.00: Občina 
Rače-Fram: Gasilski dom Rače, 
Ptujska cesta 15, Rače.

V petek, od 14.00 do 18.00: Občina 
Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica 
ob Dravi:  Zdravstvena postaja Ruše, 
Stadionska ulica 4. 

Občanke in občani, ki se želijo 
testirati ali cepiti, morajo imeti s 
seboj osebni dokument in kartico 
zdravstvenega zavarovanja. Na 
odvzem brisa in cepljenje se ni 
treba posebej naročiti. Poudarjamo, 
da je brezplačno testiranje 
namenjeno vsem občanom, ki 
nimajo bolezenskih znakov, ki bi 
kazali na morebitno okužbo s covid-
19. V primeru suma na okužbo 
vas naprošamo, da kontaktirate 
osebnega izbranega zdravnika. 
Prosimo vas, da upoštevate vse 
predpisane zaščitne ukrepe in 
varnostno razdaljo. 

Osebe, ki imajo tuje zavarovanje 
EUKZZ, Certifikat, kartico Medicare 
ali Potrdilo MedZZ, naprošamo, da 
na testiranje prinesejo tudi fotografijo 

tega dokumenta in fotokopijo 
začasnega bivališča v Republiki 
Sloveniji.

Direktor ZD Maribor, prim. doc. dr. 
Jernej Završnik, dr. med., spec., 
je dejal: »V želji zaščititi in ljudem 
približati cepljenje proti COVID-19 
v Zdravstvenem domu dr. Adolfa 
Drolca Maribor pričenjamo s 
cepljenjem na območjih mestnih 
četrti, poslovnih con, gospodarskih 
družb, obrtno podjetniških dejavnosti 
in na območjih, kjer se zbira večje 
število občanov. Cepljenje na terenu 
bomo izvedli z mobilno cepilno enoto 
na avtobusu mestnega potniškega 
prometa s pomočjo Mestne občine 
Maribor, Štajerske gospodarske 
zbornice Maribor, Območne obrtne 
podjetniške zbornice Maribor, 
Univerze v Mariboru, Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru in 
Društva upokojencev Maribor Tabor. 

Akciji se pridružujeta tudi Slovenska 
zveza za javno zdravje, okolje in 
tobačno kontrolo in Območno 
združenje Rdečega križa Maribor.

Zapisal & foto: Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor

Poudarjamo, da je cepiva dovolj in 
da imajo občani možnost cepljenje 
z izbiro vseh v Sloveniji registriranih 
cepiv.



NA POHORJE S KOLESOM
Od 25. maja poletni avtobusni liniji na Pohorje

KNJIŽNICA OBVEŠČA
Izposojeno gradivo lahko vrnete v kateri koli enoti Mariborske knjižnice
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Na območju Pohorja je od 25. junija 
ob sobotah, nedeljah in praznikih 
na voljo prevoz na dveh posebnih 

avtobusnih linijah: eni na relaciji 
Ruše–Areh–Bellevue–Sp. Hoče–
Botanični vrt in drugi Botanični vrt–

Sp. Hoče–Bellevue–Areh–Ruše. 
Minibusa na teh linijah, opremljena 
s prikolico za kolesa, vozita ob 

ugodnih vremenskih razmerah; cena 
enosmerne vozovnice je 3 evre za 
odrasle in 1 evro za otroke, medtem 

ko je transport koles brezplačen.

V poletni sezoni, tj. do 29. avgusta, 
bosta minibusa iz Ruš in Hoč ob 
vikendih in praznikih na Pohorje 
opravila pet voženj dnevno, z 
vmesnimi postanki pri več znanih 
izletniških in turističnih točkah. Med 
vožnjo je, tako kot na vseh ostalih 
avtobusih, obvezna uporaba zaščitne 
maske. 

Opravljanje prevoza na pohorskih 
linijah sofinancirajo občini Ruše in 
Hoče - Slivnica ter Turistično društvo 
gostincev Pohorja. 

Vozni red je dostopen na spletnih 
straneh www.marprom.si in www.
visitpohorje.si.

Zapisal: Javno podjetje Marprom 
d.o.o.

Spoštovani obiskovalci knjižnice,

sporočamo vam, da lahko 
izposojeno gradivo, z izjemo igrač 
iz Igroteke, vrnete v kateri koli enoti 
Mariborske knjižnice, ne samo tam, 
kjer ste si ga izposodili.

Storitev je plačljiva in se obračuna v 
višini 0,30 evra na enoto vrnjenega 
gradiva. 

Ob minimalnem nadomestilu, s 
katerim bo knjižnica pokrila stroške 
transporta v matične enote, vam 
omogočamo fleksibilno vračanje 

ter prihranek časa in stroškov (pot, 
parkiranje).

Knjižnica Janka Glazerja Ruše bo od 
29. junija 2021 do 28. avgusta 2021 
odprta po poletnem odpiralnem 
času:
torek: 13:00−19:00
četrtek: 9:00–15:00

Knjižnica Bistrica ob Dravi bo od 
29. junija 2021 do 28. avgusta 2021 
odprta po poletnem odpiralnem 
času:
torek: 13:00−19:00

Vabimo vas, da preživite prijetne 
trenutke med našimi knjižnimi zakladi 
in vam želimo vse dobro v novem 
letu.

Zapisala: Mestna knjižnica Maribor



VOZNI RED linije 
Ruše–Areh–Bellevue–Sp. Hoče–Botanični vrt

VOZNI RED linije 
Botanični vrt–Sp. Hoče–Bellevue–Areh–Ruše

 POSTAJALIŠČA 1 2 3 4 5

1 Ruše 07:30 09:30 11:30 14:30 16:30

2 Martnica 07:41 09:41 11:41 14:41 16:41

3 Koča Cojzarica 07:59 09:59 11:59 14:59 16:59

4 Koča Cojza 08:05 10:05 12:05 15:05 17:05

5 Areh na Pohorju 08:08 10:08 12:08 15:08 17:08

6 Areh na Pohorju Šmartno K 08:10 10:10 12:10 15:10 17:10

7 PD Zarja K 08:13 10:13 12:13 15:13 17:13

8 Železničarski dom na Pohorju K 08:17 10:17 12:17 15:17 17:17

9 Mariborska koča K 08:19 10:19 12:19 15:19 17:19

10 Železnič. dom na Pohorju 08:21 10:21 12:21 15:21 17:21

11 Hotel Bellevue Pohorje 08:23 10:23 12:23 15:23 17:23

12 Hotel Bellevue Pohorje 08:30 10:30 12:30 15:30 17:30

13 Železnič. dom na Pohorju 08:32 10:32 12:32 15:32 17:32

14 Mariborska koča K 08:34 10:34 12:34 15:34 17:34

15 Kapelica pri Kopu K 08:39 10:39 12:39 15:39 17:39

16 PD Planinka Kop K 08:40 10:40 12:40 15:40 17:40

17 Hočko Pohorje g. Gale 08:45 10:45 12:45 15:45 17:45

18 Hočko Pohorje g. Klinc 08:50 10:50 12:50 15:50 17:50

19 Polana/Sliv. P. 08:55 10:55 12:55 15:55 17:55

20 Reka/Hoč. P. 08:59 10:59 12:59 15:59 17:59

21 Zg. Hoče 09:01 11:01 13:01 16:01 18:01

22 Zg. Hoče polje 09:02 11:02 13:02 16:02 18:02

23 Sp. Hoče šola 09:04 11:04 13:04 16:04 18:04

24 Botanični vrt 09:07 11:07 13:07 16:07 18:07

 POSTAJALIŠČA 1 2 3 4 5

1 Botanični vrt 07:50 09:50 11:50 14:50 16:50

2 Sp. Hoče šola 07:53 09:53 11:53 14:53 16:53

3 Zg. Hoče polje 07:55 09:55 11:55 14:55 16:55

4 Zg. Hoče 07:56 09:56 11:56 14:56 16:56

5 Reka/Hoč. P. 07:58 09:58 11:58 14:58 16:58

6 Polana/Sliv. P. 08:02 10:02 12:02 15:02 17:02

7 Hočko Pohorje g. Klinc 08:07 10:07 12:07 15:07 17:07

8 Hočko Pohorje g. Gale 08:12 10:12 12:12 15:12 17:12

9 PD Planinka Kop K 08:17 10:17 12:17 15:17 17:17

10 Kapelica pri Kopu K 08:18 10:18 12:18 15:18 17:18

11 Mariborska koča K 08:23 10:23 12:23 15:23 17:23

12 Železnič. dom na Pohorju 08:25 10:25 12:25 15:25 17:25

13 Hotel Bellevue Pohorje 08:27 10:27 12:27 15:27 17:27

14 Hotel Bellevue Pohorje 08:30 10:30 12:30 15:30 17:30

15 Železnič. dom na Pohorju 08:32 10:32 12:32 15:32 17:32

16 Mariborska koča K 08:34 10:34 12:34 15:34 17:34

17 Železničarski dom na Pohorju K 08:36 10:36 12:36 15:36 17:36

18 PD Zarja K 08:40 10:40 12:40 15:40 17:40

19 Areh na Pohorju Šmartno K 08:43 10:43 12:43 15:43 17:43

20 Areh na Pohorju 08:45 10:45 12:45 15:45 17:45

21 Koča Cojza 08:48 10:48 12:48 15:48 17:48

22 Koča Cojzarica 08:54 10:54 12:54 15:54 17:54

23 Martnica 09:12 11:12 13:12 16:12 18:12

24 Ruše 09:23 11:23 13:23 16:23 18:23

Poletni avtobusni liniji na Pohorju
Ruše–Areh–Bellevue–Sp. Hoče–Botanični vrt in
Botanični vrt–Sp. Hoče–Bellevue–Areh–Ruše

Vozni red velja od 25. 06 do 29. 08. 2021. Avtobusa vozita ob 
sobotah, nedeljah in praznikih ob ugodnih vremenskih razmerah.                                                                                                                 
Aktualne informacije o vožnjah: www.marprom.si, tel.: 059 180 482.

Cena  
vožnje 

3 € odrasli

1 € otroci
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KAKO Z ODPADNO SILAŽNO FOLJO
Odpadna silažna folija ni komunalni odpadek

Travna silaža se vse bolj pogosto 
pripravlja na način baliranja delno 
posušene trave, folija za ovijanje pa 
je po uporabi nepotreben odpadek. 
Silažna folija se uvršča med 
odpadke iz dejavnosti (kmetijstva), 
ni komunalni odpadek in zato ne 
sodi v okvir gospodarske javne 
službe zbiranja in odvoza odpadkov. 
Zanjo je dolžan poskrbeti uporabnik. 
Silažno folijo je prepovedano odlagati 
v zabojnike ali vreče za odpadno 
embalažo, na ekološke otoke, v 
mešane komunalne odpadke, zraven 
zabojnikov ali celo puščati kje drugje 
v naravi.

Uredba o odpadkih določa, da je 
potrebno odpadke, ki nastajajo 
pri dejavnosti, odstraniti na 
predpisani način – oddati jih je 
potrebno pooblaščenim zbiralcem, 
odstranjevalcem ali predelovalcem 
odpadkov, nikakor pa jih ni dovoljeno 
kuriti, puščati ali odmetavati v 
naravnem okolju, ne glede na to, ali 
gre za javne ali zasebne površine. 

Razpadanje silažne folije na prostem 
namreč v tla izloča številne škodljive 
snovi, ki preko prehranjevalne verige 
zaidejo v naše telo.

V primeru, da je ugotovljeno 
nepravilno odlaganje ali sežiganje 

odpadne folije, je takšno ravnanje 
kaznivo in v pristojnosti inšpektorata 
za okolje in prostor. Ker je torej 
silažna folija odpadek, s kurjenjem 
dodatno obremenjujemo okolje in v 
zrak spuščamo veliko škodljivih in 
strupenih snovi ter s tem ogrožamo 
zdravje sebi in drugim.

Izvajalci komunalnih storitev 
imajo različne načine zbiranja in 
zaračunavanja prevzema silažne 
folije, določenim je potrebno oddati 
posebej čisto in posebej onesnaženo 
folijo (kjer se pogosto čista prevzema 
brezplačno, onesnažena pa proti 

plačilu), drugi sprejemajo le čisto 
folijo in izključno proti plačilu. Ne 
glede na način prevzema pa stroški 
prevzema odpadne folije vedno 
bremenijo uporabnika oziroma 
povzročitelja – kmeta, saj proizvajalci 
silažne folije stroškov ravnanja z 
odpadno folijo ne vključujejo v 
prodajno ceno.

Silažno folijo zato lahko oddate 
v zbirnih centrih gospodarske  
javne službe, ki v vaši občini izvaja 
komunalno dejavnost. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da imajo 
koncesionarji različne načine 
oddaje folije (čista, onesnažena, 
ločena mrežica) in tudi različno 
zaračunavanje stroškov, zato se je 
potrebno pri izvajalcu komunalne 
storitve predhodno informirati o 
načinu zbiranja. 

V nadaljevanju so podatki za občino 
Ruše o načinu oddaje silažne 
odpadne folije (povzeto po spletnih 
straneh izvajalca komunalne službe).

Zapisala: Irena Kozar, SOU Maribor

Občina Komunalna služba Mesto in način oddaje Delovni čas 

Ruše Snaga

ZC za bivšo tovarno TDR: brez zaščitne mrežice, 
brez silaže, zemlje, prsti, ni onesnažena z 
nevarnimi snovmi, čim bolj stisnjena, zložena

tor 12:00−18:00
čet 12:00−18:00 
sob 9:00−17:00
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OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342 Ruše
02 669 06 40
02 669 06 54
obcina@ruse.si

Uradne ure: 
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do 16.30
Petek: od 8.00 do 12.00

UPRAVA ENOTA RUŠE
Kolodvorska ulica 9
2342 Ruše
02 669 06 60
ue.ruse@gov.si

Uradne ure: 
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do 18.00
Petek: od 8.00 do 13.00

POLICIJSKA POSTAJA RUŠE
Mali Beograd 9
2342 Ruše
02 669 09 50
pp_ruse.pumb@policija.si

Uradne ure: 
Od ponedeljka do petka od 6.00 do 19.00 
(ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)

ZDRAVSTVENA POSTAJA RUŠE
Stadionska ulica 4
2342 Ruše
02 663 81 00

PROSTOFER
Klicni center: 080 10 10
www.prostofer.si

KOMUNALA ODTOK d.o.o.
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor
080 80 40
041 632 992
info@odtok.si

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE, 
Zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (02) 234 23 60
E-pošta: info@energap.si
Splet: www.energap.si

JAVNI ZAVOD CEZAM 
Mariborska cesta 31, Ruše, 2342 Ruše
Telefon: +386 31 388 635
E-pošta: pisarna@cezam.org
Splet: www.cezam.org

ZAVOD RAST RUŠE
Mariborska cesta 31, Ruše, 2342 Ruše

POMEMBNI KONTAKTI IN URADNE URE


