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Spoštovane občanke in občani,

pregovorno pomlad pomeni preporod narave, razvoj in napredek v 
vseh pogledih. Glede na pozitivni tok razvoja investicij smo jo v naši 
občini dočakali že v letošnji jeseni.

V fazi prenove in izgradnje so številne lokalne ceste in komunalna 
infrastruktura, o čemer pišemo tudi v tej številki Ruškega utripa.

Drug enako pomemben razlog je potrditev rebalansa proračuna 
Občine Ruše. Z rebalansom je potrjen sprejem in razporeditev 
dodatnih sredstev za tri pomembne investicije. Kot občina smo 
predhodno uspešno kandidirali na več razpisih in smo za prenovo 
osrednjega Trga vstaje v Rušah, Doma kulture Ruše in športnega 
objekta na Smolniku prejeli skupaj skoraj 700.000 evrov, kar v 
nekaterih primerih pomeni kar 80 % sofinanciranja iz sredstev 
razpisa.

Realizacija teh projektov, v katere sem verjela in za njimi stala, bo 
pomenila pomemben prispevek k razvoju družabnega, kulturnega 
in športnega življenja za vse generacije.

Takšen dosežek ne pomeni le državnega sofinanciranja projektov v 
naši občini, ampak sprostitev sredstev za nove ali tiste investicije, ki 
jih zaradi finančnih omejitev v letu 2022 nismo mogli načrtovati.

Z veliko optimizma lahko zremo tudi v pomlad 2022 še iz enega 
razloga. Takrat bodo pričakovano zabrneli stroji in pričeli z izgradnjo 
doma starostnikov v Rušah. Ne "samo", da bomo v naši občini po 
20 letih prizadevanj dobili 150 novih kapacitet za starostnike, dnevni 
center za starostnike, nov dom starostnikov pomeni tudi okoli 70 
novih zaposlitev za različne poklicne skupine. 

Vse to je bilo mogoče doseči s prizadevnim delom, ki mora biti 
usmerjeno k skupnim ciljem. Pogosto je za doseganje takšnih 
rezultatov dovolj, da nas nihče ne ovira.

Zato je pomembna vaša podpora, spoštovane občanke in občani. 
Vesela sem vaših odzivov v kritičnem času, ko je bilo potrebno 
dati podporo moji ekipi, ki si prizadeva ustvariti takšno lokalno 
skupnost, na katero bomo vsi upravičeno ponosni.

                                                                      Vse Dobro,
                                                                      Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše|oktober 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.  

Izdajatelj: Občina Ruše
ISSN 2784-5621
Grafično & vsebinsko oblikovanje: Korektor, 
Suzana Rudež s.p.
Video vsebina: Video produkcija PLAMEN, Uroš 
Zorman s.p.
Lektoriranje: Gordana Rodinger, s.p. 
Tisk: Tiskarna Babič, Babič Luka s.p.  
Naslovnica: MP Produkcija - Pigac.si
Simbolične fotografije: Stock-Envato

POVABILO K SOUSTVARJANJU RUŠKEGA 
UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma v sredini decembra 2021. 
Vabimo vas k soustvarjanju novih in zanimivih 
vsebin. Vaše prispevke nam lahko pošljete do 15. 
novembra 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



Ruški utrip odslej z interaktivno vsebino
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Z željo pritegniti bralce z zanimivimi 
video vsebinami aktualnega 
dogajanja v naši občini, Ruškemu 
utripu dodajamo digitalno noto. 

V glasilo smo pri določenih 
prispevkih dodali video vsebino, ki 
vam je na voljo s povezavo QR kode. 

Uporaba QR kode je zelo preprosta. 
V svojem telefonu poiščete program 
za skeniranje QR kod oziroma bralnik 
QR kod. Običajno se ta program pri 
novejših telefonih nahaja v orodni 
vrstici. Izberite bralnik QR kod in 
s kamero slikajte kodo, ki vas bo 
avtomatsko povezala do video 
vsebine, povezane s prispevkom. 

Na takšen način vam bomo, dragi 
bralke in bralci, lahko nudili širši 
spekter vsebin, zajeli več lokalnih in 
društvenih dogajanj ter se približali 

mlajšim generacijam. Občinsko 
glasilo bo tako tudi prijaznejša za 
slabovidne osebe, saj bodo vsebino 
lahko poslušali, ne da bi to brali.

Zapisal: Uroš Zorman, Video 
produkcija PLAMEN

AED TOČKE V OBČINI RUŠE
V občini Ruše je postavljenih pet dodatnih AED naprav

Vsako leto v Sloveniji nenaden 
srčni zastoj doživi približno 1600 
prebivalcev, od tega vsaki dan 
v povprečju štirje. S takojšnjim 
oživljanjem, kar omogočajo 
tudi AED-ji (Avtomatski zunanji 
defibrilatorji), se lahko na letni ravni 
prepreči tudi do nekaj sto smrti.
 
Verjetnost, da nam bo človeka z 
zastojem srca uspelo oživiti, je zelo 
velika, če naredimo tri ključne stvari:

• takoj pokličemo na telefonsko 
številko 112;

• takoj začnemo stiskati prsni koš;
• oseba, ki je v bližini, naj 

nemudoma prinese najbližji 
avtomatski zunanji defibrilator, saj 
ta omogoča bistveno učinkovitejše 
ukrepanje.

Občina Ruše je v preteklih mesecih 
nabavila dodatnih pet AED naprav. 
Sedaj je skupaj nameščenih enajst 
javno dostopnih občinskih AED 
naprav. Šest starih AED naprav je 
nameščenih na vseh treh gasilskih 
domovih, in sicer na gasilskem 
domu v Rušah, na gasilskem domu 
Smolnik, gasilskem domu v Bistrici 
ob Dravi in na Domu krajanov v 
Bezeni, Ruški koči na Arehu ter 
na Zdravstvenem domu Ruše. 

Dodatnih pet AED naprav je na novo 
postavljenih na lokacijah:

• Hotel Veter Ruše, Mariborska 
cesta 31, Ruše,

• večstanovanjski blok, Ulica Ruške 
čete 3, Ruše,

• Športni park Ruše, Šolska ulica 
17, Ruše,

• Kulturni dom Bistrica ob Dravi, 
Ulica 27. decembra 2, Bistrica ob 
Dravi,

• Dom na Pečkah, Log 205, Bistrica 
ob Dravi.

 
Vir: www.zdravstveniportal.si
Zapisala & foto: Občinska uprava

DELAVNICE PRIKAZA TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN UPORABE AED TOČK

Ob svetovnem dnevu oživljanja bo Občina Ruše v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi, v soboto 16. 
oktobra 2021, izvedla prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED 
naprav pred:
• Gasilskim domom Smolnik ob 15.00 uri.
• Gasilskim domom Ruše ob 16.30 uri.
• Gasilskim domom Bistrica ob Dravi ob 18.00 uri.

Prikaz bodo izvedli za to usposobljeni gasilci, prvi posredovalci.

Vljudno vabljeni.
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V sredo, 25. avgusta 2021, je v 
konferenčni dvorani Gasilskega 
doma Ruše, na Kidričevi ulici 3, 
potekala 3. izredna seja Občinskega 
sveta Občine Ruše.
  
Občinski svet je obravnaval in 
soglasno sprejel: 

• Odlok o spremembi odloka o 
proračunu Občine Ruše za leto 
2021 

Odlok o proračunu Občine Ruše 
za leto 2021 je bil 
sprejet na 2. izredni 
seji Občinskega sveta 
Občine Ruše, 1. marca 
2021. Pripravo rebalansa 
proračuna Občine 
Ruše za leto 2021 so 
narekovale spremembe 
zaradi pridobljenih 
sofinancerskih sredstev 
na javnih pozivih oziroma 
razpisih. Posledično 
je bila potrebna 
sprememba finančne 
konstrukcije projektov.

Za obnovo Doma kulture Ruše je 
Občina Ruše na podlagi prijave 
na Javni poziv za sofinanciranje 
vlaganj v občinsko javno kulturno 
infrastrukturo od Ministrstva za 
kulturo pridobila 177.973,28 evrov. 
S tem se bo lahko zaključila obnova 
celotnega objekta, s katero se je 
pričelo junija 2021.
 

Za ureditev Trga vstaje v Rušah je 
Občina Ruše na podlagi prijave 
na Javni poziv za sofinanciranje 
investicij v zunanje kulturne 
prireditvene prostore od Ministrstva 
za kulturo pridobila 424.000,00 evra 
za fizično izvedbo ureditve trga, kar 
predstavlja kar 80 % upravičenih 
stroškov, od 531.784,97 evrov 
(brez DDV), na kolikor so ocenjena 
izvedbena dela.

Za izgradnjo večnamenskega 
športnega objekta na Smolniku je 

Občina Ruše na podlagi prijave na 
Javni razpis z zbiranjem predlogov 
za sofinanciranje investicij v 
rekonstrukcije športnih bazenov 
ter posodobitve ali vzpostavitve 
novih zunanjih športnih površin od 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport pridobila 20.000,00 evrov.
 
Za črpanje teh nepovratnih 
sredstev je bilo potrebno sprejeti 
rebalans proračuna Občine Ruše. S 

pridobljenimi nepovratnimi sredstvi 
države za izvedbo teh projektov bo 
mogoče sredstva občine, ki so bila 
prvotno namenjena za te projekte, 
porabiti za druge investicije in 
projekte v občini. 

• Sklep o začetku izvedbe investicije 
OB108-18-0004 Ureditev trga v 
Rušah

Na 2. izredni seji, 1. marca 2021, je 
Občinski svet občine Ruše sprejel 
sklep, in sicer da o začetku izvedbe 
investicije ureditve trga v Rušah 
občinski svet odloči s posebnim 
sklepom. Županja se je zavezala, 
da ko bo znana vrednost investicije 
ureditve trga, bo to vrednost 
predstavila svetnikom, ki bodo 
odločili o nadaljevanju projekta.
 
Občina Ruše je investicijo prijavila 
na Javni poziv za sofinanciranje 
investicij v zunanje kulturne 
prireditvene prostore za leto 2021, ki 
ga je v juliju objavilo ministrstvo za 
infrastrukturo. Na omenjenem pozivu 

je občina pridobila 
nepovratna sredstva v 
višini 424.000,00 evrov. 
V letih 2019 in 2020 je 
bilo za projekt izplačanih 
20.999,11 evrov, za 
zaključek projekta v letu 
2021 pa je predvidenih 
674.809,47 evrov, od 
tega 424.000,00 evrov 
zagotovljenih s strani 
Ministrstva za kulturo.
 

Svetniki so soglasno sprejeli sklep o 
začetku izvedbe investicije OB108-
18-0004 Ureditev trga v Rušah. Glede 
na sprejeti sklep bo Občina Ruše 
na podlagi javnega naročila izbrala 
zunanjega izvajalca za izvedbo 
del. Predvideno je, da bodo dela 
zaključena letos.
 
Obravnavana gradiva so objavljena 
na spletni strani Občine Ruše.

Zapisala: Občinska uprava

O obravnavanih vsebinah na 3. izredni seji Občinskega sveta Občine Ruše
SEJE OBČINSKEGA SVETA 
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V občini Ruše smo si kot eno 
najpomembnejših investicijskih 
nalog v obdobju 2018−2022 
zadali izgradnjo manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja ter celovito 
ureditev čiščenja komunalnih 
odpadnih vod.

O zahtevnosti 
investicije pričajo 
tudi naslednji 
podatki:

• izvedba pribl. 
3.000 m 
primarnega 
kanalizacijskega 
omrežja;

• izvedba pribl. 
5.000 m 
sekundarnega 
kanalizacijskega 
omrežja v 
naseljih Smolnik, Ruše, Bistrica ob 
Dravi in Log;

• izgradnja komunalne čistilne 
naprave za naselja Bezena, 
Bistrica ob Dravi in Log;

• izvedba dveh zadrževalno-
razbremenilnih objektov na 
kanalizaciji ter osmih črpališč 
odpadne vode.

Celotna ocenjena investicijska 
vrednost projekta znaša krepko 
preko šest milijon evrov, kar bi bil 
za našo občino prevelik finančni 

zalogaj, če bi se zanašali le na 
lastna sredstva. Zato se nadejamo 
pridobitve nepovratnih sredstev 
Evropske unije v sklopu aktualne 
finančne perspektive. Konec leta 
2020 smo zaključili postopke 
podelitve koncesije za izvajanje 

gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih 
in padavinskih odpadnih vod po 
modelu zgradi – upravljaj – prenesi 
v last ali BOT. Izbrani koncesionar je 
podjetje Komunala ODTOK d.o.o., 
ki je z letom 2021 začel opravljati 
zaupano mu gospodarsko javno 
službo. Izpostavljamo, da bo izvajalec 
v skladu s koncesijsko pogodbo 
zagotovil tudi finančna sredstva in 
zgradil komunalno čistilno napravo 
za naselja Bezena, Bistrica ob Dravi 
in Log.

Kljub temu, da smo vas v preteklosti 
že seznanjali s konceptom celovite 
rešitve odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod v naši občini, ni 
odveč, da ga povzamemo še enkrat. 
Najoptimalnejša rešitev med več 
obravnavanimi variantami predvideva 

priključitev 
kanalizacijskega 
sistema Ruš na ČN 
Selnica v sosednji 
občini, izgradnjo 
komunalne čistilne 
naprave za vzhodni 
del občine (Bezena, 
Bistrica ob Dravi in 
Log), odpadne vode 
iz dela Smolnika 
(ob regionalni cesti) 
ter zahodnega 
dela Ruš pa se 
bodo, kot do 
sedaj, čistile na ČN 

Geberit. Temu je prilagojena tudi 
izgradnja kanalizacijskega omrežja. 
Sam koncept je bil na podlagi 
predlogov ponudnikov v fazi 
konkurenčnega dialoga za podelitev 
koncesije nekoliko spremenjen, 
ko gre za lokacijo čistilne naprave 
na vzhodu občine. Za to območje 
je predvidena izgradnja moderne 
čistilne naprave s tehnologijo 
MBBR (reaktor s plavajočimi nosilci 
biomase), kapacitete 2.500 PE 
(populacijskih enot) ter s terciarnim 
čiščenjem odpadne vode – biološko 

Začeli smo z gradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja na lokaciji Smolnik in Log
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
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odstranjevanje spojin dušika 
in fosforja. Zaradi utesnjenosti 
lokacije ČN Bistrica, premajhnih 
manipulativnih površin, omejitev 
glede dostopa do naprave in 
bližine kolesarske poti smo poiskali 
nadomestno lokacijo, in sicer na 
območju ČN Bezena. Nova lokacija 
ima pred prvotno predlagano mnoge 
prednosti, predvsem pa zagotavlja 
zadostne površine, med drugim tudi 
za morebitno širitev v prihodnosti. 

Z gradbenimi deli smo pričeli v 
mesecu juliju ter jih bomo izvajali 
vse do konca leta 2022. Letos 
nameravamo zgraditi naslednje 
odseke kanalizacijskega omrežja:
• povezavo Bistrica ob Dravi−

Bezena (tlačni vod s črpališčem);
• sekundarno kanalizacijo za 

območje Smolnik–Šlosberg 
(gravitacijski vod);

• povezavo potok Bistrica levi–
desni breg (tlačni vod z objekti – 
zadrževalni bazen, razbremenilnik 
ter črpališče);

• sekundarno kanalizacijo za 
območje Kurirske poti v Bistrici ob 
Dravi (gravitacijski vod);

• sekundarno kanalizacijo 

za območje Bistrica–Log 
(gravitacijski in tlačni vod za ulice 
Ob Mlinščici, Pod hribom in Pod 
vinogradi z dvema črpališčema);

• komunalno čistilno napravo 
kapacitete 2.500 PE za naselja 
Bezena, Bistrica ob Dravi in Log 
(objekt bo skladno s koncesijsko 
pogodbo financiral in zgradil 
izbrani koncesionar).

V naslednjem letu bomo nadaljevali z 
izgradnjo:
• povezave Ruše–Selnica ob Dravi 

(gravitacijski in tlačni vod, vključno 
z objekti – zadrževalni bazen, 
razbremenilnik ter črpališče);

• sekundarne kanalizacije 
za območje Ruše–zahod 
(gravitacijski vod v Gozdarski, 
Trpinovi ulici oz. stari Falski cesti);

• sekundarne kanalizacije za 
območje Ruše–vzhod (gravitacijski 

in tlačni vod na Mariborski cesti, 
vključno z navezavo Škerbotove 
ulice ter črpališčem);

• sekundarne kanalizacije za 

območje Ruše–Tovarniška cesta 
vzhod (gravitacijski in tlačni vod z 
objektom črpališča);

• sekundarne kanalizacije za 
območje Bistrica−zahod 
(gravitacijski in tlačni vod v Sončni, 
Osojni in Ajdovi ulici ter črpališče).

Sočasno z izgradnjo kanalizacije 
bomo sanirali tudi dotrajano 
vodovodno omrežje, prav tako pa 
pričakujemo sodelovanje drugih 
upravljavcev komunalnih vodov 
(plinovod, telekomunikacijsko ter 
električno omrežje, CATV). Po 
izgradnji komunalne infrastrukture 
bomo ulice ponovno asfaltirali.

Več o projektu v Info listu: https://
www.ruse.si/objava/466083 

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Pridobljena koncesija in pričetek 
projektiranja objekta

Za dom starejših občanov SeneCura 
v občini Ruše se je s pridobljeno 
koncesijo šele pričelo projektiranje 
in pridobivanje vseh potrebnih 
gradbenih dovoljenj. Doslej je tudi 
bil izveden odkup zemljišč in v teku 
je priprava projektne dokumentacije 
ter pogodba o opremljanju. V kolikor 
ne bo zapletov pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja, se bodo 
gradbena dela lahko predvidoma 
pričela v prvem kvartalu 2022.

Kapacitete doma

Dom bo predvidoma sprejel 150 
stanovalcev, dodatne 4 postelje pa 
so namenjene dnevnemu varstvu. 
Arhitekturna zasnova trinadstropne 
novogradnje bo v skladu s IV. 
generacijo domov za starejše, imela 
bo t. i. gospodinjske skupnosti. 
Vsaka skupnost bo predvidoma 
imela 12 oskrbovancev. Novogradnjo 
bo tako predvidoma sestavljalo 8 

enot ter 5 enot za osebe z demenco. 
V domu bo 130 enoposteljnih sob 
in 12 dvoposteljnih. 2 dvoposteljni 
sobi bosta namenjeni programu 
dnevnega varstva.

Zelene površine pred domom bodo 
razdeljene na ločene varovane vrtove 
za osebe z demenco ter na skupne 
vrtove za stanovalce in obiskovalce.

Storitve, ponudba

Poslovna direktorica SeneCura 
za Slovenijo, Sanda Gavranovič, 
izpostavlja: »Dom bo primarno 
namenjen institucionalnemu varstvu 
starejših v celodnevni obliki in 
začasnim namestitvam ter oblikam 
delovnega varstva. 

Glede na ugotovljene potrebe v 
lokalni skupnosti bo izvajal tudi 
skupnostne oblike skrbi za starejše, 
kot na primer razvoz kosil, socialni 
servis, rehabilitacija na domu 
uporabnikov s storitvami fizioterapije 
in delovne terapije. Glede na potrebe 

lokalne skupnosti se bo v skladu s 
koncesijo izvajala lahko tudi pomoč 
na domu, ki se trenutno v Rušah 
izvaja preko SeneCura doma za 
starejše občane Maribor.«

Višji kakovosti življenja in bivanja 
v domu bodo namenjene storitve 
kavarne, frizerske in kozmetične 
storitve, masažne storitve, 
prehrana za zunanje uporabnike. 
V skladu s potrebami lokalne 
skupnosti bomo razvijali koncepte 
sodelovanja tudi na komercialnem 
področju. Prizadevali si bomo, da 
bi dom v lokalni skupnosti postal 
medgeneracijsko središče.

Zaposlitve

V domu bodo pred sprejemom prvih 
stanovalcev predvidoma razpisali 
70 delovnih mest različnih profilov 
(negovalno osebje, medicinske 
sestre, kuharji, strežniki, čistilke, 
socialni delavci ipd.).

Zapisala: SeneCura

Občina Ruše, po pridobitvi 
nepovratnih sredstev s strani 
Ministrstva za kulturo, intenzivno 
nadaljuje dela pri obnovi Doma 

kulture Ruše. V tej, tako imenovani 
2. fazi se bo dom kulture uredil v 
celoti, in sicer obnovljena bo avla, 
zamenjana strojna inštalacija, elektro 

inštalacija, uredili se bodo prostori 
v prvem nadstropju objekta, v sami 
dvorani bodo zagotovljena dodatna 
sedišča.

Vrednost 2. faze je 434.254,79 
evrov, od katerega občina zagotavlja 
256.281,52 evrov, s strani Ministrstva 
za kulturo pa imamo zagotovljenih 
177.973,28 evrov.

Ob sami obnovi se soočamo z 
določenimi težavami, ki so povezana 
s stanjem na gradbenem področju 
(pomanjkanje materiala, težave z 
dobavnimi roki), vendar upamo, da 
bomo projekt v prihodnjih mesecih 
uspešno zaključili.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Prenova Doma kulture Ruše je v polnem teku

O novem domu starejših občanov v Rušah

DOM KULTURE RUŠE

DOM STAREJŠIH OBČANOV
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Na Smolniku si obetamo novo večnamensko športno igrišče

V Občini Ruše nadaljujemo s prenovo lokalnih cest, izgradnjo kanalizacije in infrastrukture

NOVO ŠPORTNO IGRIŠČE

PRENOVE INFRASTRUKTURE

Županja, Urška Repolusk, je 
prisluhnila pobudam občank in 
občanov občine Ruše iz območja 
Smolnika in Občina Ruše je tako 
pristopila k pripravi podlag za 
izgradnjo večnamenskega športnega 
igrišča na Smolniku. V maju 
2021 je bil pripravljen dokument 
identifikacije investicijskega projekta 
za »Večnamensko športno igrišče 
Smolnik«. Konec junija 2021 pa 
je bilo pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.

Analize zdravstvenega stanja 
občanov so v preteklosti izpostavile 
pomen gibanja in njegov vpliv 
na zdravje občanov. Še posebej 
zaskrbljujoč je bil podatek o 
vedno manjši telesni aktivnosti 
mladine, saj je bilo pri mladoletnikih 
v fazi odraščanja zaznati velik 
upad telesne aktivnosti. Da se 
to v osnovi prepreči, so lokalne 
skupnosti dolžne urediti pogoje za 

izvajanje varne telesne aktivnosti. 
Dodaten razlog, da je področje 
investicij v športno infrastrukturo 
še toliko bolj pomembno, so vsi 
preventivni zdravstveni ukrepi, ki 
so bili v Sloveniji v preteklem letu 
in pol sprejeti in ki spodbujajo k 
aktivnostim na prostem, saj se s tem 
bistveno zmanjša nevarnost okužbe z 
virusom COVID-19. 

V ta namen bo Občina Ruše zgradila 
povsem novo večnamensko športno 
igrišče na Smolniku, ki bo zajemalo 
športni objekt in površine za šport 
v naravi. Investicija se bo izvedla 
na parc. št. in delih parc. št. 221/8, 
k.o. 672-Smolnik. Večnamensko 
športno igrišče bo dostopno vsem 
prebivalcem in obiskovalcem ter 
bo omogočalo izvajanje različnih 
športnih aktivnosti, in sicer: rokomet, 
košarko, odbojko, badminton – 
speedminton, tenis ter in-line hokej. 
Nameščena bo tudi dodatna športna 

oprema za invalide, in sicer miza 
za namizni tenis ter fitnes set za 
invalide, ki omogoča celovito vadbo.

Poleg zagotovitve novih športnih 
površin za športno rekreativne 
aktivnosti ter ustreznih in varnih 
športnih površin za invalide bo 
zunanja športna površina lahko 
služila tudi kot prireditveni prostor 
ter omogočala medgeneracijsko 
druženje na prostem.

Za izgradnjo večnamenskega 
športnega objekta na Smolniku je 
Občina Ruše na podlagi prijave na 
Javni razpis za zbiranje predlogov 
za sofinanciranje investicij v 
rekonstrukcije športnih bazenov 
ter posodobitve ali vzpostavitve 
novih zunanjih športnih površin od 
Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport pridobila 20.000,00 evrov.

Zapisala: Občinska uprava

Izgradnja kanalizacije in ureditev 
ceste Pod goroj

V teku so dela izgradnje javne 
fekalne kanalizacije, meteorne 
kanalizacije in ureditev asfaltne 
ceste. Dolžina trase je 110 metrov. 

Izgradnja kanalizacije se financira iz 
občinskega proračuna, pri ureditvi 
asfaltne ceste pa sofinancirajo 
občani. Vsa navedena dela bodo 
zaključena do predvidoma 10. 
oktobra 2021. 
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Sanacija asfaltne površine lokalne 
ceste Smolnik−Šumik

V teku so dela sanacije asfaltne 
površine na lokalni cesti Smolnik−
Šumik, v dolžini  200 metrov. 
Istočasno s sanacijo asfaltne 
površine se bo obnovilo tudi 
odvajanje meteornih vod z dvema 
novima prepustoma, asfaltna 
površina pa bo razširjena iz sedanjih 

4 na 5 metrov. 

Na odseku iste ceste je v teku 
izgradnja javne kanalizacije, ki se bo 
zaključila prav tako z izvedbo novega 
asfaltnega vozišča. Tako bo skupna 
trasa novo urejene ceste v dolžini 
približno 500 metrov. Vsa dela na 
navedeni trasi bodo zaključena do 
predvidoma 20. oktobra 2021.

Sanacija asfaltnih površin ob 
izgradnji kanalizacije

Istočasno z izgradnjo kanalizacije 
v Bistrici ob Dravi teče tudi obnova 
cest in izgradnja javne razsvetljave 
v ulicah, v katere je bilo poseženo z 
izgradnjo kanalizacije (Kurirska pot, 
Pod hribom). 

Razširitev odra v Bistrici ob Dravi

Na »novem« trgu v Bistrici ob Dravi 
je bil na pobudo domačih folkloristov 
razširjen eden (manjši) od dveh 
odrov. Razširitev je v velikosti 24 
m2 in bo v prihodnje omogočala 
uporabo tudi tega odra za plesne 
nastope.

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

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

Naredili so podstavke za eko otoke, 
betonirali so podstavke za žarne 
grobove, postavili so cestne ovire 
na Martnici, sanirali del kanalizacije 
na Bezeni, počistili pločnike, 

postavili tablo dobrodošlice v 
Občini Ruše, pokosili so cestne 
robove in zelenice, postavili leseno 
brv na Srčni poti, postavili novo 
prometno signalizacijo na križišču 
med Kidričevo in Aškerčevo ulico v 
Rušah, na Lesjakovi ulici v Rušah, na 
Vrtni ulici v Rušah in na Fali. Popravili 
so pločnik na Ulici 27. decembra v 
Bistrici ob Dravi in ograjo na Kurirski 
poti v Rušah. Postavili so javno 
razsvetljavo na Fali proti elektrarni, 

pri Tobiju v Bistrici ob Dravi, ob Ulici. 
27. decembra v Bistrici ob Dravi in na 
Špengovi ulici na Smolniku. Urejali 
so makadamske ceste in jarke na 
območjih Ciproš-Mariborska koča, 
Ruše-Smolnik-Šumik, Krečevo in 
Višič. Postavili so tudi otroška igrala 
v Bistrici ob Dravi in na Bezeni. Ves 
poletni čas so skrbeli za cvetlično 
ureditev.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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ZA ČISTO OKOLJE
Kje je naša odgovornost do odpadkov?

V občini Ruše je za občane, 
uporabnike storitev ravnanja z 
odpadki, s strani izvajalca Snage 
Maribor, omogočeno ločeno zbiranje 
odpadkov in tako odgovorno 
ravnanje z njimi. S skrbnim 
ločevanjem odpadkov omogočamo, 
da postanejo odpadki neprecenljive 
surovine za njihovo nadaljnjo 
predelavo.

Vsem uporabnik je doma, na 
zbirnem mestu, omogočeno ločeno 
zbiranje bioloških odpadkov v rjavi 
zbirni posodi, v kolikor uporabniki 
sami ne gospodarijo z biološkimi 
odpadki v obliki kompostiranja. 
Prav tako uporabniki vsakoletno 
prejmejo zavitek rumenih vreč 
za ločeno zbiranje odpadne 
embalaže (plastenke, tetrapak, 
pločevinke, konzerve, vrečke od 
testenin, sladkarij …). Odpadno 
embalažo je treba stisniti, preden 
se odvrže v rumeno vrečo. V kolikor 
uporabnikom kljub temu vrečke 
zmanjkajo, jih lahko kosovno 
dokupijo na zbirnem centru po 

ceni 0,79 evra na kos. Na zbirnem 
mestu ima vsako gospodinjstvo tudi 
črno posodo za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov, to je 
preostanka odpadkov po njihovem 
ločevanju.

Na ekoloških otokih (zbiralnicah), 
ki se nahajajo na javnih površinah 
občine, je uporabnikom omogočeno 
ločeno zbiranje papirja, kartona 
in papirne embalaže ter steklene 
embalaže (steklenice, kozarci od 
vložnin, kozmetike …). Tudi kartonsko 
embalažo je treba stisniti in raztrgati, 
preden se odloži v zabojnik. Tako 
poskrbimo za gospodarno polnjenje 
zabojnikov. Zabojniki na ekoloških 
otokih niso namenjeni drugim vrstam 
odpadkov, prav tako je odlaganje 
kakršnih koli odpadkov ob zabojnikih 
nedopustno. 

Pogosto opažamo, da na določenih 
ekoloških otokih občani odlagajo ob 
zabojnikih odpadke, ki na to lokacijo 
zagotovo ne sodijo. Takšni prizori 
niso redkost, kar nam vsem skupaj 

nikakor ne sme biti v ponos.

Občina razpolaga tudi s svojim 
zbirnim centrom, na katerem lahko 
občani brezplačno prepuščajo 
različne vrste odpadkov in tako 
nikakor ni na mestu, da se odpadki 
pojavljajo na nedovoljenih mestih za 
njihovo prepuščanje.  

Glede na zaznane pogoste 
pojave onesnaženja na ekoloških 
otokih na območju občine bodo 
inšpektorji Medobčinske inšpekcije, 
v sodelovanju s Snago, izvajali 
občasne inšpekcijske preglede 
lokacij ekoloških otokov in v primeru 
zaznanih kršitev speljali prekrškovne 
postopke zoper prepoznane kršitelje.

Zapisala: Irena Bartok, mag. posl. 
ved., Snaga, d.o.o.

Bodimo odgovorni in naj nam ne 
bo vseeno, kje pristanejo naši 
odpadki. Skupaj se trudimo in 
spreminjajmo naše okolje na bolje.
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REGIJSKI PARK POHORJE
Občina Ruše je podala namero o priključitvi v Regijski park Pohorje

Pohorje … sklenjeni gozdovi, širne 
planje, šumenje voda, dom, mir in 
sprostitev … za vsakogar izmed nas 
pomeni Pohorje nekaj drugega in 
drugačnega, zagotovo pa nekaj 
posebnega. Njegove posebnosti so 
prepoznane že desetletja in prva 

prizadevanja za ohranitev narave 
Pohorja segajo že v daljno leto 1920.

Prizadevanja in aktivnosti za 
zavarovanje so tako, s premori, živa 
že skoraj stoletje. Župani šestih 
pohorskih občin so v letu 2017 
na Ministrstvo za okolje in prostor 
naslovili pobudo za vzpostavitev 

Regijskega parka Pohorje. Zavod 
RS za varstvo narave je pripravil 
strokovne podlage, na podlagi 
katerih je ministrstvo, v sodelovanju 
z občinami in zavodom, pripravilo 
osnutek akta za zavarovanje tega 
območja kot regijskega parka. 

Domačini so sooblikovali današnjo 
podobo Pohorja ter s spoštljivim 
odnosom pripomogli, da je danes 
eno izmed bolj prepoznavnih 
območij narave pri nas. Z namenom, 
da se ohranijo gozdovi, planje in 
barja, da se še naprej zagotavlja in 
usmerja trajnostna raba naravnih 
virov, da se omogoči kakovostno 

preživljanje prostega časa 
domačinom in obiskovalcem ter 
zmanjšuje obstoječe in preprečuje 
dodatno obremenjevanje okolja, 
je podan predlog za zavarovanje 
območja, kot Regijskega parka 
Pohorje.

Raztezal se bo na dele območij 
občin Zreče, Vitanje, Mislinja,  
Ribnica na Pohorju, Lovrenc na 
Pohorju in Slovenska Bistrica, svojo 
namero o priključitvi pa je izkazala 
tudi Občina Ruše. Območje leži na 
nadmorskih višinah nad 1200 metrov 
in zavzema 4.903,53 ha površin. 

Zavarovano območje je priložnost za 
sodelovanje javnih služb iz različnih 
področij z občinami in lokalnim 
prebivalstvom. Omogoča ravnotežje 
med varstvom narave in ekonomskim 

razvojem, zvišuje podjetniške 
priložnosti, ki izhajajo iz potencialov 
ohranjene narave in pomenijo dvig 
kakovosti bivanja za domačine in 
prebivalce na širšem območju parka.
Med prednosti, ki jih prebivalcem 
in lokalnim skupnostim prinaša 
ustanovitev regijskega parka, 
zagotovo velja poudariti zdravo 
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življenje v naravno ohranjenem 
okolju, ohranitev vrst, ki so 
drugje v Evropi že skoraj izginile, 
ohranitev značilne krajine ter večjo 
prepoznavnost območja − tudi v 
turističnem smislu. Upravljavec 
zavarovanega območja bo skrbel 
za povezanost različnih deležnikov 
in za z naravo skladen razvoj, 
obenem pa bo nudil lokalnemu 
prebivalstvu potrebno tehnično 
pomoč pri razvojnih in naravi 
naklonjenih projektih, omogočal 
bo tudi učinkovitejši nadzor nad 
nedovoljenimi posegi in dejavnostmi. 

Ker želimo naravno podobo Pohorja 
ohraniti za prihodnje rodove, na 
območju parka ne bo dovoljeno 
posegati, umeščati ali izvajati 
dejavnosti, ki bi ogrožale krajino 
ali uničevale pohorske potoke, 
barja, jezerca, planje ali pomembne 
življenjske prostore rastlin in živali. 
Ker se zavedamo, da so naravo na 
Pohorju ohranili vestni kmetje in 
gozdarji, se v predvidenem regijskem 
parku gospodarjenje s kmetijskimi 
površinami in z gozdom ne bo 
spremenilo. Gozd se bo, enako kot 
do sedaj, ohranjal in gospodaril 
z gozdnogospodarskimi načrti, 

dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se 
nanašajo predvsem na nove gradnje 
in izvajanje dejavnosti, ki v park ne 
sodijo, kot je na primer vožnja z 
motornimi vozili izven dovoljenih cest 
in za to določenih območij.

V postopek ustanavljanja 
zavarovanega območja želimo 
vključiti ter povezati domačine in 
lokalne skupnosti, organizacije, 
strokovne institucije in društva ter 
poiskati sinergijo in skupne rešitve. 
V prvi fazi postopka sprejemanja bo 
osnutek akta o zavarovanju javno 
predstavljen in obravnavan v lokalnih 
skupnostih na predlaganem območju 
zavarovanja: izvesti jih nameravamo v 
času od oktobra do novembra 2021, 
na način, kot bodo dopuščali ukrepi 
za blaženje epidemije koronavirusa. 

Ob upoštevanju stališč in pripomb 
z javne predstavitve bo ministrstvo 
pripravilo predlog akta o zavarovanju. 
Sledila bo uskladitev med različnimi 
ministrstvi, nakar se bo predlog 
posredoval v postopek sprejema na 
Vlado RS in občinske svete. 

Pripravljavci akta o zavarovanju 
Regijskega parka Pohorja si želimo 
in računamo na vaše sodelovanje in 
podporo! 

Zapisali: Občina Ruše
Ministrstvo za okolje in prostor, 
Sektor za ohranjanje narave
Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor
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O PRIHODNOSTI EVROPE
Evropska komisija vabi na Konferenco o prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope 
je nova odprta in vključujoča oblika 
posvetovalne demokracije, njen 
namen pa je Evropejcem omogočiti 
večji vpliv pri oblikovanju evropskih 
politik. Začela se je maja letos, 
potekala bo pa do junija 2022. 
Skupno predsedstvo (Evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet 
EU) se je zavezalo, da bo spremljalo 
njen potek in ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo 
pritegniti čim večje število ljudi vseh 
starosti, spolov in prepričanj iz vseh 
družbenih okolij, še posebej lokalne 
skupnosti, nevladne organizacije, 
izobraževalne in kulturne ustanove, 
socialne zavode ter skupine 
državljanov.

Kako se lahko vključite?

 9 Na spletni platformi objavite svoje 
zamisli in predloge na kakršno koli 
temo o prihodnosti Evrope

 − Platforma je večjezična, vse 
objavljene zamisli in ideje pa 
računalnik avtomatično prevede v 
izbran EU jezik. 

 9 Objavlja lahko kdor koli, ki se 
zaveže k spoštovanju temeljnih 

načel konference. 

 9 Komentirajte, delite ali podprite že 
objavljene ideje

 9 Udeležite se dogodkov o 
prihodnosti Evrope

 − Na platformi poiščite dogodke v 
vaši bližini ali spletne dogodke, ki 
potekajo pod okriljem konference. 

 9 Organizirajte in objavite lasten 
dogodek o prihodnosti Evrope

 − Primeri vključujočih in 
sodelovalnih dogodkov v živo 
ali prek spleta: pogovor, debata, 
srečanje …

 − Na platformi lahko objavite tudi 
že načrtovane dogodke, ki se 
dotikajo tem, ki so pomembne za 
prihodnost Evrope.

 − Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati listino konference 
o prihodnosti Evrope, ki 
določa standarde za spoštljivo 
vseevropsko razpravo.

 9 Po koncu dogodka zapišite zamisli 
in ideje, ki so jih udeleženci podali 
na dogodku

 − Za napotke se lahko obrnete na 

Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT 
informacijske točke v šestih 
slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 

Ključne ideje in priporočila s 
platforme bodo prispevala omizjem 
z evropskimi državljankami in 
državljani ter plenarnim zasedanjem 
Evropskega parlamenta, kjer se 
bo razpravljalo o teh zamislih in 
priporočilih, vse skupaj pa bo 
pripomoglo k oblikovanju zaključkov 
konference. 

Več na spletu:

 − futureu.europa.eu (spletna 
platforma konference o 
prihodnosti Evrope)

 − slovenia.representation.ec.europa.
eu (Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji) 

 − europedirect.si (informacijske 
točke EUROPE DIRECT)

Zapisala: Tina Radaković, 
Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji 
Foto: Predstavništvo Evropske 
komisije za Slovenijo 
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022
Vabilo občankam in občanom k oblikovanju občinskega proračuna za leto 2022

UDELEŽITE SE SPLETNIH DELAVNIC! 

Kakšne so potrebe tvojega kraja, veš 
najbolj Ti, draga občanka, spoštovani 
občan. Zato »Nea se obiraj, hitro 
participiraj!« Pod tem sloganom 
v Občini Ruše nadaljujemo s 
participativnim proračunom tudi v 
letu 2022. 

To je nov pristop demokratičnega 
vključevanja občank in občanov v 
odločanje o porabi proračunskih 
sredstev. S tem želimo omogočiti 
vašo večjo vključenost, da sami 
prepoznate možnosti izboljšav in 
sami predlagate projekte, ki jih želite 

v prihodnjem letu izvesti v vašem 
kraju. 

Letos smo v okviru participativnega 
proračuna in z vašim proaktivnim 
sodelovanjem postavili javno 
razsvetljavo na delu kolesarske steze 
v Bistrici ob Dravi, nadgradili smo 
oder na Bistriškem trgu, dopolnili 
smo otroško igrišče na Smolniku in 
postavili Bezenski rekreativček na 
Bezeni.  

Prepričana sem, da tudi v bodoče 
lahko s takšno pozitivno prakso 

skupaj z vami prepoznamo tiste 
projekte, ki so za vas pomembni 
in tako izboljšamo kvaliteto bivanja 
v naši občini. Da bi bili projekti 
pravilno zastavljeni in izvedeni, bomo 
tudi letos za vas, v sodelovanju 
z Zavodom PIP, pripravili spletni 
delavnici. 

Prevzemite pobudo in vplivajte na 
razvoj vaše, naše občine. 

Urška Repolusk, županja

Za lažjo pripravo prijave predloga 
projekta bosta organizirani dve 
spletni delavnici:

• četrtek, 14. oktobra 2021, ob 
18. uri in

• ponedeljek, 18. oktobra 
2021, ob 18. uri.

Povezavi do spletnih (Zoom) delavnic 
sta objavljeni na spletni strani in 
Facebook profilu Občine Ruše.

Na delavnicah bo predstavljen 
participativni proračun in pojasnjen 
način vašega sodelovanja. Na voljo 
vam bo strokovna pomoč za pripravo 
osnutka predloga projekta. Udeležba 
na delavnicah ni pogoj za oddajo 

vašega predloga ali za udeležbo na 
glasovanju. Veselimo se sodelovanja 
z vami. 

Rok za oddajo predlogov 
projektov je torek, 2. november 
2021, do polnoči, na e-naslov 
obcina@ruse.si ali priporočeno po 
pošti na naslov Občina Ruše, Trg 
vstaje 11, 2342 Ruše ali do 14.00 ure 
osebno na sedežu občine. Predlog 
mora biti oddan na obrazcu za 
predlog projekta. Merila za projektne 
predloge so objavljena na spletni 
strani Občine Ruše.

Strokovna komisija bo pregledala 
predloge projektov med 3. in 9. 
novembrom 2021. 

Občani bodo glasovali za 
posamezne predloge projektov v 
soboto, 4. decembra 2021, med 
8. in 15. uro, na naslednjih lokacijah: 

• Dom kulture Bistrica ob Dravi, 
Ulica 27. decembra 2, 2345 
Bistrica ob Dravi; 

• Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 
Ruše; 

• Dom krajanov Bezena, Bezena 
17a, 2342 Ruše in 

• Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva 
ulica 29, 2342 Ruše. 

Informacije za pomoč občanom v 
zvezi s participativnim proračunom in 
izpolnjevanjem obrazca: 

             Zavod PIP 
             mobilni telefon: 070 331 507 
             pon-pet: med 10. in 12. uro
             e-pošta: pip@zavodpip.si 
             splet: https://zavodpip.si

                                      Občina Ruše 
                                      telefon: 02 669 06 40
                                      pon-pet: v času uradnih ur
                                      e-pošta: obcina@ruse.si 
                                      splet: https://www.ruse.si

»NEA SE OBIRAJ, HITRO PARTICIPIRAJ!«
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KAJ JE PARTICIPATVNI PRORAČUN 

Participativni proračun je 
demokratičen način odločanja 
prebivalk in prebivalcev občine o 
porabi deleža občinskega proračuna. 
Vi sami boste predlagali in glasovali 
o projektih, ki jih potrebujete v vašem 
naselju, občina pa bo poskrbela, 
da bodo izglasovani projekti tudi 
izvedeni. 

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA 
PRORAČUNA 

Prebivalke in prebivalci naše občine 
najbolje veste, kaj potrebujete. 
Participativni proračun vam ponuja 
priložnost, da se po naseljih v naši 
občini zberete, skupaj predebatirate 
in oblikujete predloge, ki vam 
bodo olajšali ali olepšali bivanje in 
naposled o njih tudi glasujete. 

KOLIKO SREDSTEV JE NA VOLJO 

V občinskem proračunu za leto 
2022 bo za izvedbo izglasovanih 
projektov namenjenih 40.000 evrov. 
Sredstva so enakomerno razdeljena 

po krajevnih odborih, saj se le tako 
zagotovi enakomerni razvoj vseh 
delov občine ter vključenost vseh in 
vsakogar. 

OBMOČJA PRATICIPATIVNEGA 
PRORAČUNA 

Podajanje predlogov in glasovanje 
bo potekalo po Krajevnih odborih: 
Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše 
in Smolnik-Fala. V proračunu za 
leto 2022 bo vsakemu krajevnemu 
odboru za financiranje enega ali več 
projektov pripadalo po 10.000 evrov. 

KATERI PREDLOGI PROJEKTOV 
BODO URESNIČENI 

Financirani bodo projekti, ki bodo 
na glasovanju na območju krajevnih 
odborov prejeli največ glasov in ne 
bodo presegali finančnih okvirjev. 
Projekti se bodo v izvedbo uvrstili od 
tistega z najvišjim številom glasov 
navzdol, do porabe sredstev. 

KAKO LAHKO SODELUJETE 

Najprej lahko sodelujete tako, 

da podate predlog projekta, za 
katerega menite, da izboljšuje 
kakovost življenja v vašem naselju. 
Predloge za projekte lahko 
podate samo posamezniki, ne pa 
različne organizacije ali podjetja. V 
nadaljevanju pa sodelujete tako, da 
glasujete o predlaganih projektih. 
Z glasovanjem odločite, kateri 
projekti bodo uvrščeni v občinski 
proračun in nato tudi izvedeni. 
Projekte na območju posameznih 
krajevnih odborov predlagajo in 
zanje glasujejo samo prebivalke in 
prebivalci tega območja. 

KDO LAHKO SODELUJE 

Predlog projekta lahko na 
predpisanem obrazcu poda vsakdo s 
stalnim prebivališčem v Občini Ruše, 
ki je ob oddaji predloga dopolnil 
15 let. Glasovalno pravico imate ob 
predložitvi osebnega dokumenta 
vsi občani in občanke s stalnim 
bivališčem v Občini Ruše, ki boste 
do dne glasovanja dopolnili 15 let.

Komisija preveri skladnost z dogovorjenimi 
merili

PREGLED PREDLOGOV

03
Ključne informacije - pogovor o potrebah 
skupnosti

SPLETNE DELAVNICE

01
Poteka po krajevnih odborih - postopek kot 
na volitvah

GLASOVANJE

05

Presoja projektov in priprava seznama za glasovanje

PRESOJA IN GLASOVANJE

04
Obrazec je na voljo na Občini Ruše ali na 
občinski spletni strani

ODDAJA PREDLOGOV PROJEKTOV

02
Izglasovane projekte županja umesti v 
proračun za leto 2022

IZVEDBA

06



 

 

  
  

»»NNEEAA  SSEE  OOBBIIRRAAJJ,,  HHIITTRROO  PPAARRTTIICCIIPPIIRRAAJJ««    
PPaarrttiicciippaattiivvnnii  pprroorraaččuunn  vv  oobbččiinnii  RRuuššee  

 
 

OBRAZEC za predlog projekta 
 
 
Vpišite ssaammoo  eenn predlog. Če želite podati nov predlog, ga vpišite v nov obrazec. V primeru oddaje preko  
e-pošte skenirajte lastnoročno podpisan obrazec. 
 
 

OObbmmooččjjee  kkrraajjeevvnneeggaa  ooddbboorraa  
 

  
11..  

  
KKOO  RRuuššee  

  
22..  

  
KKOO  BBiissttrriiccaa  oobb  DDrraavvii  

  
33..  

  
KKOO  SSmmoollnniikk  

  
44..  

  
KKOO  BBeezzeennaa  

 
Obkrožite številko pred območjem krajevnega odbora, v katerem predlagate projekt. Projekt je možno predlagati samo v območju, kjer 
imate prijavljeno stalno bivališče. 
 
 

PPrreeddllaaggaatteelljj//--iiccaa  
Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča  

Kontakt (e-pošta in/ali telefon)  

Rojstni datum  

 
Izjavljam, da občinska uprava Občine Ruše po potrebi lahko preverja verodostojnost mojih osebnih podatkov v uradnih evidencah in zbirkah 
osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, tudi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov, 
skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni 
postopek. Pridobljeni podatki se lahko uporabljajo izključno za potrebe projekta participativnega proračuna v Občini Ruše.  
 
 

IImmee  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
  
  

 
 

FFoorrmmaallnnii  kkrriitteerriijjii  
 
Predlagatelj/-ica projektnih predlogov je lahko oseba s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki je do oddaje 
projektnega predloga ali glasovanja dopolnila 15 let. 
 
Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projektov, ne kot fizična ali pravna oseba 
ter lastniško ali upravno povezana oseba.  
  
PPrroojjeekkttnnii  pprreeddlloogg  mmoorraa  bbiittii  ooddddaannii  nnaa  oobbrraazzccuu  zzaa  pprroojjeekkttnnee  pprreeddllooggee  ddoo  ttoorrkkaa::    

• 22..  1111..  22002211,, do polnoči na e-naslov obcina@ruse.si  ali 
• 22..  1111..  22002211,, priporočeno po pošti na naslov (Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše) ali 
• 22..  1111..  22002211,, do 14.00 ure, osebno na sedežu Občine Ruše.  

  



 
 

OOppiiss  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
 
Opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:  

- Katero težavo rešuje predlog?   
- Kaj želite spremeniti/izboljšati?   
- Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?    
- Kje v vašem naselju naj bi se projekt izvajal?  

  
Opis bo objavljen na glasovnici. Občina si pridržuje pravico, da zaradi izboljšanja razumljivosti predloga besedilo smiselno spremeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OOcceennaa  ssttrroošškkoovv  iizzvveeddbbee  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
  

EEUURR  zz  DDDDVV  
 
Finančna ocena naj bo mmeedd  11..000000  iinn  1100..000000  EEUURR  zz  DDDDVV. Zajema naj vse stroške, ki jih lahko predvidite (npr. stroški nakupa materialov, 
stroški dela, nepremičnin, izdelava projektne dokumentacije, elaborata, služnostne odškodnine itn.). 
 
 

PPrriillooggee    
 
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo, povezano s projektom (priloge niso obvezne).   

 
 
Vsa polja na tem obrazcu so obvezna. S podpisom izjavljate, da so vsi navedeni podatki resnični. 
 
 
  
KKrraajj  iinn  ddaattuumm::              PPooddppiiss::  

 
 

______________________________    ______________________________ 
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RUŠKI PLAC VABI
V Rušah odprli tržnico "Ruški plac"

Tržnica Ruški plac, na lokaciji 
Areška cesta 1 v Rušah, pri trgovini 
˝Zadružnik˝, obratuje po ustaljenem 
urniku, ob petkih med 13.00 in 
18.00 uro. Pričakujemo vas s pestro 
ponudbo svežega sadja in zelenjave, 

mesa, mesnih izdelkov, svežega 
kruha, testenin, moke in mlevskih 
izdelkov, marmelad, medu, sokov, 
novost meseca septembra pa so 
sveže gobe. 

Vsak teden za vas degustacija 
izdelkov tržničnih ponudnikov.
Veselimo se vašega obiska.

Zapisala & foto: Kmetijska zadruga 
Ruše
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AKTIVNE POČITNICE 2021
Aktivne počitnice 2021 v Javnem zavodu Rast Ruše

Županja Občine Ruše, Urška 
Repolusk, je v začetku avgusta 2021 
obiskala otroke, ki so se udeležili 
zanimivih, ustvarjalnih in aktivnih 
delavnic v organizaciji Javnega 
zavoda Rast Ruše.

Skupaj so preživeli čudovito 
dopoldne v Lončarskem ateljeju 
Lorna in Črtomir na Bezeni. Tam 
sta jih pričakala nasmejana gospa 
Lorna in njena igriva psička. Gospa 
Lorna jim je pokazala svoje izdelke 
in povedala marsikatero zanimivost. 
Ali ste vedeli, da je model za peko 
potice (in šarkelja) značilen le za 
slovenski prostor in tudi kot takšen 
zaščitena znamka pod imenom 

"potičnik"? 

Otroci so se razveselili ob pogledu 
na atelje, kjer nastajajo vse 
te čudovite umetnine iz gline. 
Navdušeno so opazovali gospo 
Lorno ob izdelovanju vrča in 
sklede ter se tudi sami preizkusili v 
umetnosti izdelovanja iz gline. 

Aktivne počitnice za otroke v Javnem 
zavodu Rast Ruše so se izvajale od 
7. julija do 20. avgusta 2021 in so 
bile namenjene počitniškemu varstvu 
osnovnošolcev. Na dan so sprejeli do 
20 otrok. V sodelovanju z Društvom 
prijateljev mladine Ruše in Športnim 
društvom Snežko so za otroke 

organizirali pestre in ustvarjalne 
delavnice, razne športno-rekreacijske 
aktivnosti, obiske zanimivih krajev v 
občini, spoznavali dela čebelarjev, 
gasilcev, policistov … in še bi lahko 
naštevali. 

Počitniško varstvo je financirala 
Občina Ruše. Starši otrok so 
prispevali le tri evre in pol na dan za 
prehrano. Sedanje vodstvo občine 
ter javnega zavoda si bo še naprej 
prizadevalo omogočiti tovrstne 
aktivnosti.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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DAN GASILSKE MLADINE
PGD Bistrica ob Dravi je pripravilo zabavno druženje z gasilsko mladino

Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica 
ob Dravi je v nedeljo, 29. avgusta, 
v popoldanskem času pripravilo 
zabavno druženje z gasilsko mladino. 
Kljub uvodoma slabemu vremenu 
se je na trgu v Bistrici ob Dravi 
nabralo veliko število obiskovalcev, 
ki jih zanima delo gasilcev. Gasilkam 
in gasilcem PGD Bistrica ob Dravi 
se je pri predstavitvi pridružila še 
gasilska mladina iz sosednjih društev 
– Ruš, Smolnika in Lovrenca na 
Pohorju. Tovarištvo in meddruštveno 
sodelovanje je med gasilci velikega 
pomena, kar želijo društva prenesti 
tudi na mlajše rodove.

Uvod v pestro popoldansko 
dogajanje sta s svojim vedno 
zabavnim programom začela Brata 
Malek s predstavo s preprostim 
naslovom – Cirkus. Predstavo sta 

nadgradila še z različnimi triki in 
vragolijami ter dodobra ogrela 
zbrano množico, hkrati pa odgnala 
tudi dežne oblake. 

Sledile so predstavitve delovanja 
mladinskih enot. Od pionirjev, ki 
so prikazali vajo z vedrovko, do 
mladincev, ki so prisotnim prikazali 

čisto pravo mokro gasilsko vajo s 
prihodom v gasilskih vozilih.
Vsi zbrani, tako starši, otroci in 
ostali občani, so se imeli priložnost 
tudi sami pobliže preizkusiti v 
vaji z vedrovko, z bratoma Malek 
so lahko sodelovali pri izdelavi 
žonglerskih žogic in drugih cirkuških 
rekvizitov, na voljo je bila tudi celotna 
predstavitev ter vpogled v gasilsko 
opremo.

Gasilci PGD Bistrica ob Dravi 
tovrstne dogodke organizirajo z 
namenom, da krajanom ter širši 
okolici predstavijo delovanje gasilske 
mladine, vpogled v gasilski vsak dan, 
hkrati pa skušajo mlade spodbuditi k 
vpisu v gasilske vrste. 

Zapisal & foto: Sašo Komes, PGD 
Bistrica ob Dravi



22 OKTOBER 2021
RUŠKI UTRIP

NAZAJ V ŠOLSKE KLOPI
Uspešno in varno v novo šolsko leto

Toplo in sončno poletje nas je 
obdarilo s sproščenim in radoživim 
obdobjem počitnic. Polni lepih 
spominov, novih doživetij, prijateljstev 
in spoznanj ste se osnovnošolci, 
dijaki in študentje vrnili v šolske klopi. 

Začetek šolskega leta je predvsem 
pomemben za prvošolke in 
prvošolce, pa tudi za dijakinje in 
dijake prvih letnikov srednjih šol in 
študente prvih letnikov višješolskih 
ter visokošolskih zavodov. To so 
pomembne prelomnice v življenju, ki 
nas oblikujejo in plemenitijo z novimi 
izkustvi in znanji.

Preteklo šolsko leto je bilo tako za 
učenke in učence kot za učitelje 
in učiteljice ter starše posebej 
zahtevno. Okoliščine, v katerih so 
potekali učni procesi, so bile za 
vse nove, drugačne in včasih tudi 
stresne. Vsaka novost je za nas 

stresna. Pomembno je le, da se 
novosti ne ustrašimo, ampak jo 
vzamemo kot izziv, ki nam daje nova 
znanja in izkušnje.

Da bo pričetek letošnjega šolskega 
leta prijetnejši je Občina Ruše skupaj 
z Osnovno šolo Janka Glazerja 

Ruše poskrbela za delno prenovo 
šole. Obnovile so se učilnice, 
talne obloge, stavbno pohištvo, 
prepleskala se je mala telovadnica, 
obnovili košarkarsko igrišče in 
nogometno igrišče, naredili smo celo 
učilnico na prostem … Z odgovornim 
ravnanjem skupaj poskrbimo, da 
bodo ti prenovljeni prostori čim dlje 
polni zvedavih in veselih otrok in 
mladostnikov.

Učimo se celo življenje, tako v šoli 
kot od svojih vrstnikov, staršev, starih 
staršev, vzornikov. Pomagajmo si 
drug drugemu na novi poti. Vsem, 
ki ste vključeni v izobraževanje in 
vzgojo naših otrok in mladostnikov, 
želimo veliko srčnosti in medsebojne 
pomoči. Zelo pomembno vlogo 

imate tudi starši, ki otrokom in 
mladostnikom dajete ljubezen ter 
oporo, ste njihov najmočnejši in prvi 
steber. Vsi udeleženci v prometu 
pa bodimo v teh dneh še posebej 
pozorni na varnost naših najmlajših. 

Obilo uspehov v novem šolskem 
letu in varnosti v prometu vam želijo 
županja Urška Repolusk, ravnatelj 
OŠ Janka Glazerja Ladislav Pepelnik, 
ravnatelj GSKŠ Ruše Samo Robič in 
policisti Policijske postaje Ruše.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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SPREJEM PRVOŠOLCEV
Županja je na prvi šolski dan nagovorila prvošolce, njihove starše in učitelje

V šolske klopi Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše je 1. septembra 
2021 prvič sedlo 48 otrok. Na tako 
pomemben dan sta jih sprejela 
županja, Urška Repolusk in ravnatelj 
ruške osnovne šole, Ladislav 
Pepelnik.

V svojem nagovoru je županja 
učencem, staršem in učiteljem 
zaželela, da bi novo šolsko leto 
potekalo večinoma v šolskih klopeh. 
Kljub temu pa izpostavila, da smo v 
preteklem letu, ko je pouk potekal 
pretežno na daljavo, spoznali, kako 

pomembno je sodelovanje med 
starši in učitelji za skupni cilj − 
izobrazbo naših otrok.

Dobrodošlico je zaželela vsem 
prvošolcem, ki so v hram učenosti 
vstopili prvič. Zaželela jim je, da 
naj bodo vedoželjni, spoštljivi in 
da bodo stkali veliko čudovitih in 
pristnih prijateljstev, ki jih bodo 
spremljala skozi življenje. Starše pa 
je nagovorila, da naj bodo svojim 
otrokom podpora in pozitivni vzgled 
ter da naj poskrbijo, da bo družinsko 
okolje spodbudno za njihov razvoj.

Posebno zahvalo je županja izrekla 
tudi učiteljem, ki živijo svoj poklic 
kot svoje poslanstvo. Nagovorila jih 
je, da so do otrok zahtevni, hkrati 
mentorji, da prepoznajo otrokove 
potenciale, da so jim navdih in da 
vsak dan znova nahranijo njihovo 
radovednost. 

Vsem je zaželela, da vstopijo v novo 
šolsko leto zdravi, sodelujoči in polni 
optimizma.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Letošnji festival Letni oder Ruše 
2021 je bil že 22. po vrsti. Ponovno 
v svoji tradicionalni dolžini – 10 
dni, izpeljan v času, ko se le redki 
odločajo za organizacijo javnih 
dogodkov, koncertov in predstav, saj 
to prinaša kup obveznosti in ukrepov, 

ki včasih tudi najbolj vztrajnim 
vzamejo voljo. Pa vendar v času, ko 
takšne dogodke potrebujemo.

V samem osrčju zelene idile, v 
naravnem amfiteatru pod Pohorjem, 
so se tako zvrstila zveneča imena, 

kot so Jan Plestenjak, TABU, 
Tadej Toš, Modrijani, Gajaš, brez 
maske (Vlado Novak), Zmelkoow 
s predskupino Kafe Teater ter 
nizozemski DJ Eelke Kleijn (Aurora 
– StellarBeat), ki je otvoril letošnji 
festival. 

LETNI ODER RUŠE
Letni oder Ruše na zelenem valu

Festival Letni oder Ruše, z vrhunskimi izvajalci na butičnem kamnitem amfiteatru v gozdu, 
predstavlja enkratno fuzijo zabave in kulture v sožitju z naravo.

Jan Plestenjak

Urška Repolusk, županja in Gorazd Ladinek, direktor CEZAM-a

Eelke Kleijn, Aurora (Stellar Beat)

Jan Plestenjak

Tadej Toš

Pevka skupine Tabu
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Pod okriljem Letnega odra je bil 
letos izveden že 19. Kantfest, ki je 
poskrbel za ljubitelje pristne avtorske 

glasbe, nastopili so tudi Bilbi in 
Gregor ter Vita Mavrič in pianist Jaka 
Pucihar. Več informacij o 19. festivalu 

Kantfest si lahko preberete v Ruškem 
utripu na strani 28. 

Obiskovalcem je bil na voljo razgiban 
brezplačni spremljevalni program v 
Športnem parku Ruše, s koncertoma 
Barrique, Damirja in Tilna Kneza, 

ljudskim odrom in predstavami za 
otroke. Pri čolnarni pod Športnim 
parkom Ruše se je organiziral 
premierni spust, imenovan 

»zDRAVAntura«. Obiskovalci so se 
s kajaki, supi in čolni spustili po reki 
Dravi do Drava Centra (Limbuško 
nabrežje).

19. festival Kantfest

Kafe Teater

Barrigue

Gajaš brez maske

Zmelkoow

Maša Leskovar, oder ljubiteljske kulture

Modrijani

Spremljevalni program v Športnem parku Ruše s spustom po Dravi do Limbuša
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Ekipa CEZAM-a se je skupaj s 
prostovoljci tudi letos potrudila, da 
bi festival navdušil vse obiskovalce 
in prinesel v regijo dobro voljo. Po 
zaključku se je festival s pestrim
dogajanjem nadaljeval v poLetni 
oder; vikend po festivalu. PoLetni 
oder se je odvil v Športnem parku 
Ruše, kjer so nastopili Alo!Stari in 
dobesedno navdušili.   

Navkljub temnim oblakom in 
negotovi situaciji smo pluli na 
zelenem valu, kjer je čarobnost 
dovoljena. 

To nam govorijo tudi vse lepe 
zgodbe, ki smo jim bili priča in jih 
je navdihnilo enkratno in znamenito 
prizorišče letnega gledališča sredi 
gozda. 

Zgodbe, ki jih organizatorji 
skupaj ustvarjamo z gledališčniki, 
glasbeniki, prostovoljci, gostinci, 
sponzorji in donatorji. Iskrena hvala 
vsem. 

Zapisala: Vesna Glavendekić, 
CEZAM
Foto: MP Produkcija – Pigac.si            

Otroška predstava Živ Žav

Alo!Stari

zDRAVAntura

Ekipa festivala Letni oder Ruše 2021 

Letošnja novost “PoLetni oder”

OPAZOVANJE PLANETOV
Javno opazovanje Lune in drugih planetov

Navadno je tako, da se ljudje, ki se 
ukvarjajo z enakimi dejavnostmi, 
družijo. Enako velja za prostočasno 
dejavnost, hobije. Astronomi in astro-
fotografi radi izmenjujemo mnenja, 
poizvedujemo glede opreme, si 
medsebojno pomagamo. 

Dejavnost zahteva visoko tehnično 
znanje, zato si tudi glede usvajanja 
znanj izmenjujemo potrebne 
informacije in se izobražujemo. V 
svetovnem pogledu je običajno, 
da zaradi kar dragih naprav 

prirejamo javna opazovanja in tako 
ostalim ljudem, predvsem otrokom, 
omogočimo pogled v vesolje. To 
so prvi koraki, in če želijo izvedeti 
več, se potrudimo, da je temu tako. 
Pomagamo tudi tistim, ki se zanimajo 
za nakup, oziroma bi se nam radi 
pridružili. 

Veliko se nam jih zahvali in to nam 
veliko pomeni. 

Zapisal: Martinjak Dubravko
Foto: Gregor Salamon



27OKTOBER 2021
RUŠKI UTRIP

Ruška nedelja ali največji praznik 
ruške župnije se je letos odvil 12. 
septembra 2021, v organizaciji 
Župnije Ruše, Občine Ruše in 
CEZAM-a.

Sončna nedelja je v Ruše privabila 
številne obiskovalce, ki so se 
udeležili dopoldanske slovesne 
svete maše. V centru Ruš je potekala 

stojnična prodaja najrazličnejših 
izdelkov, predstavitev domače 
in umetniške obrti. Prav tako ni 
manjkalo zabave in druženja ob 
zvokih Godbe Ruše z Mažoretnim in 
twirling klubom Ruše. 

Letošnjo »ruško soboto in nedeljo« 
v organizaciji Hute so popestrili 
Poskočni muzikanti, Ansambel 

Rudija Breznika in Akustični 
orgazem. Domačini in obiskovalci od 
drugod so se tako ob sproščenem 
vzdušju, kulinarični ponudbi in 
pestrem programu družili do poznih 
večernih ur.

Zapisala: Vesna Glavendekić, 
CEZAM
Foto: Nelly Leva, CEZAM   

RUŠKA NEDELJA
Ruška nedelja, praznik ruške župnije

Godba Ruše z Mažoretnim in twirling klubom Ruše

Stojnična prodaja izdelkov
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SPOMIN NA STANKA KREINERJA

KANTE 19. KANTFESTA!

Ruše in znameniti Rušani

Pred vrati 20. obletnice kantavtorskega festivala!

V soboto, 14. avgusta 2021, smo 
se v knjižnici Janka Glazerja Ruše, 
v sodelovanju z Občino Ruše, 

CEZAM-om in Mariborsko knjižnico, 
poklonili našemu znamenitemu 
knjižničarju in kulturnemu delavcu 

Stanku Krainerju. V spomin nanj 
smo pripravili fotografsko razstavo 
in krajši kulturni program. O 
njem so spregovorili: županja 
Urška Repolusk, Dragica Turjak – 
direktorica Mariborske knjižnice, 
sodelavec Aleš Šopinger in glasbeni 
gost Peter Andrej.

Ruše se spreminjajo. V zadnjem 
času se je poslovilo veliko tistih, ki 
so vsak po svoje predstavljali »dušo« 
Ruš. S serijo dogodkov Znameniti 
Rušani jih bomo skušali obdržati 
v spominu, hkrati pa s tem v fokus 
postaviti in spomniti na tiste, ki so to 
tu in zdaj.  

Zapisala: Mojca Andrej, Glazerjeva 
domačija
Foto: Sonya Frank

Tokrat se je v Rušah med 18. in 22. 
avgustom dogajal že 19. festival 
kantavtorstva Kantfest International.

V uvodnem dnevu je v sredo, 18. 
avgusta, na letnem gledališču Pod 
goroj v Rušah potekal tradicionalni 
izbor za Kante festivala. Strokovna 
žirija v sestavi: Urška Čop Šmajgert, 
Teja Klobčar, Adi Smolar, Gregor 
Bauman, Jure Potokar in Jani 
Kovačič je med 28-imi prijavami 

za prvi večer izbrala 7 avtoric oz. 
avtorjev: 
• Andrej Černelč,
• Maruša Jenič in Mitja Uršič,
• Klaudija Jaketič,
• Janez Ogris, 
• Nataša Vester Trseglav,
• Metka Demšar Goljevšček/

Meta&Aritmija
• Črn škrat/Matej Kavčič 
so nastopili na magičnem prizorišču 
amfiteatra sredi gozda in navkljub 

mrazu, neobičajnemu za avgust, 
izvedli odlične nastope.

Slednje je žirija nagradila in bronasto 
Kanto podelila Janezu Ogrisu, 
srebrno Črnemu škratu/Mateju 
Kavčiču in zlato Kanto festivala 
Nataši Vester Trseglav. Nagrado Vox 
populi pa je z glasovanjem podelilo 
občinstvo Metki Demšar Goljevšček, 
ki je nastopila v duu s Tilnom 
Stepišnikom. 
 
Mašno sta na lep večer zavezala 
Bilbi in Gregor, ki sta izpela nekaj 
svojih uspešnic.
 
Kantfest je vztrajal navkljub dežju 
še v nedeljo, 22. avgusta, ko so 
na istem prizorišču skupaj s prvo 
damo našega šansona, Vito Mavrič 
ter pianistom Jako Puciharjem, 
nastopili še nagrajenci lanskega, 
18. Kantfesta. Ti zaradi korone in 
kulturne zapore niso imeli možnosti 
nastopiti v živo: Primož Vidovič – 
zlata Kanta, Duo 3:rma – bronasta 
Kanta in nagrada Silence fiction 
ter Andrej Vilčnik – Vox populi 18. 
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11. GLAZERJEVI DNEVI
Ruše na zemljevidu pomembnih glasbeno-literarnih festivalov

11. GLAZERJEVI DNEVI so se tokrat 
pričeli v Ljubljani, na vrtu Lily Novy 
Društva slovenskih pisateljev.
Tokrat je bila v osrčju našega 
prizadevanja predstavitev »dvojne« 
knjige.

Na eni strani: 
JANKO 
GLAZER V 
PREVODU, 
21 prevodov 
pesmi kulturne 
ikone Maribora, 
pesnika 
iz Ruš, po 
katerem nosi 
ime največje 
kulturne 
nagrade mesta 
Maribora.

Na drugi strani: 
ZDRUŽENE 
DRŽAVE 
POEZIJE – 
72 pesniških 
imen, ki skupaj z glasbeniki že 11 let 
povezujejo 17 mest Balkana in EU in 
naš festival Glazerjevi dnevi.

Knjiga v sredici tudi fizično združuje 
prevedeno pesniško zapuščino 
Janka Glazerja in Združene 

države poezije, ki s svojimi nastopi 
premikajo meje prisotnosti. Na ta 
način Pesnik in nek pretekli čas spet 
oživita, tu pred nami, dokler pesem 
zveni.

Ta svojevrstna izdaja je plod 
desetletnice festivala in založniškega 
sodelovanja CEZAM-a in Kluba KU 
KU.

Knjigo so na poseben način v 
petek, 8. oktobra, predstavili igralci: 

Vlado Novak, Peter Ternovšek, 
Alenka Cilenšek in glasbeniki: 
Nika Perunovič, Dejan Berden, 
Tilen Beigot, Tibor Pernačič, ob 
slavnostnem gostu, ki je tokrat bil 

pesnik, pisatelj, dramaturg 
Vinko Möderndorfer. 
Sprejela in nagovorila pa jih 
je županja Urška Repolusk. 

Karavana pesnikov in 
glasbenikov nadaljuje svojo 
pot in je s svojimi nastopi 
tokrat povezala Ljubljano, 
Maribor in Ruše, festival 
Glazerjevi dnevi pa je s tem 
svoje poslanstvo dokončno 
zapisal povezovanju in 
mobilnosti skozi umetnost, 
s čimer Ruše uvršča na 
zemljevid pomembnih 
glasbeno-literarnih festivalov.

Zapisal: Peter Andrej, 
Glazerjevi dnevi 
 
Glazerjeve dneve 2021 v 

sodelovanju pripravljajo: 
CEZAM, Klub KU KU, Društvo 
Glazerjeva domačija, Mariborska 
knjižnica, OŠ Janka Glazerja, GSKŠ 
Ruše, Društvo za sodobno umetnost 
X-OP, KID KIBLA, Društvo slovenskih 
pisateljev in Občina Ruše

Kantfesta (nagrada občinstva)!

V soboto, 4. septembra, se je z 
nastopom nagrajencev bronaste, 

srebrne in zlate Kante 19. Kantfest 
sklenil z gostovanjem na gradu 
Negova, na Festivalu ljubezni. 

Za uspešno izvedbo in nadaljevanje 
tradicije gre v prvi vrsti zahvala 
sodelovanju CEZAM-a, Kluba KU 
KU, društva Glazerjeva domačija, 
KID KIBLA ter Ministrstva za kulturo. 
Ob tem velja izpostaviti sodelovanje 
z Radijem Maribor, ki zlati Kanti 
omogoči nagradno studijsko 
snemanje ter Radijem Slovenija Prvi 
program, ki nagrajence gosti v oddaji 
Prva vrsta. 

V pričakovanju 20. obletnice 
Kantfesta, ki se bliskovito bliža, nas 
to v teh napornih časih lahko izjemno 
veseli.

Zapisal: Peter Andrej, Kantfest
Foto: MP produkcija pigac.si
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NAGRAJENKA ŠOLE ZDRAVJA
Dragica Jurše je ena od letošnjih dobitnic nagrade Društva Šola zdravja (DŠZ), ki jo 
podeljujejo zaslužnim članom, prostovoljcem društva

Šolo zdravja je upokojena učiteljica 
Dragica Jurše spoznala že pred 
več kot desetimi leti v Piranu, ko je 
bila na obisku pri prijateljici, ki je 
vsakodnevno obiskovala jutranjo 
telovadbo. Vsakič, ko je bila v Piranu 
na počitnicah, se je z veseljem 
pridružila tudi Dragica. O tem pravi: 
"Že takrat sem spoznala gospo Emo 
Perkovič in z njo navezala stike. 
Kmalu za tem, ko smo spomladi 
leta 2017 ustanovili  našo skupino  
Ruše - Smolnik, sem Emo povabila v 
goste, da sva skupaj predstavili Šolo 
zdravja v okviru občinske prireditve 
Pomladanski dan športa." (op. avt. 
Ema Perkovič je voditeljica piranske 
skupine in vodja obalne podružnice 
Šole zdravja).

Zdaj upokojenka Dragica že peto 
leto redno zjutraj telovadi v skupini 
Ruše - Smolnik, ki jo tudi vodi. Na 
vprašanje kakšne so njene izkušnje 
in če čuti kako razliko, v primerjavi z 
prej, je odgovorila v imenu celotne 
skupine: "Naše izkušnje so prijetne 
in soglasni smo v mnenju, da nam 
jutranja vadba daje in pomeni veliko. 
Poleg tega, da smo vsi bolj gibčni 
in spretni, smo tudi povezani med 
seboj in se imamo radi. Delimo 
vesele trenutke praznovanj, klepetov 
ob obvezni petkovi kavici, pa tudi 
sočustvujemo, ko ima kdo izmed nas 
zdravstvene ali drugačne težave."

Udeležujejo se tudi različnih 
lokalnih prireditev, kjer skrbijo za 
promocijo Društva Šola zdravja. 
Glede zanimanja med ljudmi, ki še 
ne obiskujejo jutranje vadbe »1000 
gibov«, Dragica pravi: "Ne upam si 
trditi, da je zanimanje veliko, a tisti, ki 
se nam pridružijo, kaj hitro postanejo 
del nas in vztrajajo."

V času, ko je zaradi epidemije bilo 
prepovedano zbiranje v skupinah 
zunaj, na prostem, Dragica pravi, 
da se vedno znajdeš in prilagodiš 
situaciji: "Imam srečo, da je član 
naše skupine tudi moj mož in sva 
lahko z vadbo in jutranjimi hojami 
neprekinjeno nadaljevala,  dokler 
smo se lahko spet vrnili v skupine." 
Pravi, da so člani njihove skupine 
»koronakrizo« preživljali in prenašali 
zelo različno. "Nekateri so telovadili 
doma, nekateri ob televiziji, nekateri 
pa so čakali, da se skupina ponovno 
sreča na našem stalnem mestu za 
vadbo pri Domu krajanov." 

Dragica Jurše je poskrbela za 
nastajanje tudi ostalih treh skupin 
v občini Ruše. V izrazito kratkem 
času sta poleg Smolnika nastali še 
dve skupini Bezena in Vas, letos 
pa še ena nova skupina − Bistrica. 
Kako se lotijo tega, nam pove: "Vsi 
člani naše skupine smo se, in se 
še trudimo, vsak v svojem krogu 
znancev, na raznih občnih zborih, 
občinskih prireditvah in še kje 
predstavljati naša jutranja aktivna 
srečanja.  Najprej se nam je za 
dva meseca vsako jutro pridružila 

telovadka Jožica, ki je že načrtovala 
ustanoviti skupino na Bezeni. Majda, 
ena od naših začetnih članic, je 
redno prihajala iz središča kraja 
in uspelo mi jo je nagovoriti, da je 
osnovala skupino Vas. Težko se je 
poslovila, a argumenti o poslanstvu 
in dobrem delu za skupnost, ki ga bo 
s tem opravila, so pretehtali." Velik 
uspeh je ustanoviti novo skupino v 
koronačasu, njim pa je tudi to uspelo. 
Kako? "Novo skupino Bistrica je 
skupaj s sestro zasnovala telovadka 
iz skupine Vas. O aktiviranju te 
skupine smo se pogovarjali že pred 
izbruhom korone. Ideja je zorela in 
dozorela do te meje, da je skupina 
ustanovljena v prav posebnih 
okoliščinah."

Za konec sem jo vprašala, kaj ji 
pomenita nagrada in priznanje 
prostovoljcem, članom Društva Šola 
zdravja, ki jo je zelo presenetilo 
in obenem razveselilo. Dragica 
odločno odgovarja: "Zavedam 

se, da je uspehe na katerem koli 
področju dela mogoče dosegati 
le z vztrajnostjo, spoštovanjem 
in povezanostjo vseh deležnikov. 
Povezujejo nas prijateljstva, želja 
po druženju, občutek pripadnosti 
in skrb za lastno zdravje. Vse to je v 
nas prisotno do take mere, da nikoli 
ni premrzlo, niti prevroče ali preveč 
deževno, da bi ostali doma."

Zapisala: Neda Galijaš
Foto: arhiv Društva Šola zdravja

"Nikoli ni premrzlo, niti prevroče ali 
preveč deževno, da bi ostali doma" 
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SLOVENIJA KVAČKA
Tudi v Rušah smo na poti do novega Guinnessovega rekorda

Ruški grb kvačka gospa Monika 
Ferš, ki pravi: »Sem zelo ponosna, 
da lahko sodelujem v takšnem 
masovnem izzivu, ki nas bo povezal 
skupaj kot državo, ne glede na to, 
iz katerega konca prihajamo«. S 
kvačkanjem se ukvarja že od mladih 
let, zadnjih 8 let bolj intenzivno. 
Kvačkanje je zanjo užitek, kjer 
sprosti svoje misli in sebe, sploh po 
napornih dnevih v službi.

S podpisom pogodbe o 
medsebojnem sodelovanju z 
Zavodom ustvarjalno srce je občina 
Ruše pristopila k vseslovenski akciji 
SLOVENIJA KVAČKA.

Dogodek poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije, Borutom 
Pahorjem. 

Jadranka Smiljić iz Zavoda 
ustvarjalno srce je Guinness 
rekorderka v maratonu neprestanega 
kvačkanja in je med maratonom 
kvačkala grb Slovenj Gradca, kjer 
je tudi potekal prvi Guinnessov 
rekord v kvačkanju v Sloveniji. In 
ker je Jadranka megalomanka in 
velikega srca, vedno nasmejana 
in megalomanska ljubiteljica 
kvačkanja, je povabila svoje kolegice 
– ambasadorke kvačkanja, da se ji 
pridružijo pri največjem Slovenskemu 
kvačkarskem izzivu. Skupaj bodo 
kvačkale 212 grbov za vse občine 
Slovenije (211 kvačkaric in 1 
kvačkar).

Projekt se bo izvajal v času od 15. 
septembra 2021 do 8. februarja 
2022. Konec projekta je predviden 
konec leta 2021, 26. decembra 2021, 
na praznik dneva samostojnosti 
in enotnosti. Vsi grbi bodo tudi 
predstavljeni v virtualnem 3D muzeju. 
Predaja grba Občini Ruše bo 
predvidoma 8. februarja 2022.

Cilj projekta je doprinesti k 
povezanosti, promociji tradicije in 
zgodovine ter občin, tako doma kot 
v tujini. Zgodba bo tako našla tudi 

pot do turistov, ki bodo v prihodnosti 
obiskali našo čudovito Slovenijo. 
Nenazadnje je eden od ključnih ciljev 
akcije povezanost, ki jo v teh časih 

močno potrebujemo. 

V projekt so vključeni heraldiki, 
ki so za vsako občino posebej 

napisali zgodbo grba v knjigi in 
s tem ozavestili zgodovino občin 
(več na spletni strani: https://www.
ustvarjalnosrce.si/).

Zapisala: Nina Kolar
Foto: Monika Ferš



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
Telefon: +386 30 479 854
E-pošta: info@zavod-rast.si
Splet: www.zavod-rast.si

POMEMBNI KONTAKTI IN URADNE URE


