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Spoštovane občanke in občani,

nova številka Ruškega utripa je prišla ob prebujanju pomladi, ki nam bo 
omogočila več nujno potrebne sproščenosti. Dobri dve leti je od tega, ko 
smo pričeli živeti drugačna življenja, kot smo jih poznali. 

Vsaka takšna krizna situacija izvabi iz mnogih ljudi vse dobro, iz nekaterih pa 
tudi tisto najslabše, kar je v naši naravi. Vesela sem, da smo v naši občini bili 
solidarni in da so nekateri med nami to tudi pokazali s konkretnimi dejanji. 
Prostovoljke in prostovoljci so zavihali rokave in nas vse opremili z zaščitnimi 
maskami. Ne gre le za "kos blaga", ampak gesto, ki jo zmorejo plemeniti 
ljudje pod Pohorjem. Kot vaša županja sem si s sodelavci prizadevala, da 
je občina kot institucija odigrala svojo vlogo in na številne načine pomagala 
tistim, ki so bili pomoči potrebni. Hvaležna sem društvom, prostovoljcem 
Civilne zaščite Ruše in prostovoljkam šiviljam ter sodelavcem, ki so se 
angažirali v teh težkih časih.   

Ko pišem te vrstice, sem v dilemi, ali zapisati odpravo ukrepov, ki nas vračajo 
v normalno življenje. Pogosto so bile napovedi zgrešene, prežete s preveč 
pričakovanji in optimizma. Govoriti danes o zmagi nad nečim, kar nas je 
omejevalo, je nesmisel. Smisel je, da smo se iz tega nekaj naučili in da 
gremo premočrtno živet in ustvarjat naprej. 

V tokratni številki Ruškega utripa smo ob Krajevnem prazniku Ruš, zapisih iz 
dogodkov in prireditev, pripravili predstavitev začetih, izvedenih in načrtovanih 
projektov v naši občini. Nekatere sami zaznavamo, drugi so takšni, ki so 
manj opazni, a kljub vsemu pomembni za naša vsakdanja življenja. Ker želim, 
da skupaj ustvarjamo prihodnost, vas vabim k izpolnitvi kratke ankete. 

Za izredno visoko realizacijo proračuna na investicijskem delu, v višini 3.4 
mio EUR v letu 2021, kakršnega v Občini Ruše ža desetletje ni bilo, se iz 
srca zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem občinske uprave. 

Zavedamo se, da z zaznavanjem potreb, dobrimi idejami in trdim delom 
zmoremo realizirati zastavljene cilje, ki smo si jih zadali tudi v proračunu za 
leto 2022. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in za Dobro vseh, to 
tudi uspelo.

Izkoristite prihajajočo pomlad zase in svoje bližnje. 

                                                             Želim vam Vse Dobro,
                                                                     Urška Repolusk, županja
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SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma aprila 2022. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 21. marca 2022 
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
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Vrednost: 701.479 evrov  

Nosilec: Občina Ruše

Komunalno urejanje

V letu 2021 smo pričeli izvajati obsežen projekt 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. 

Vrednost: 553.699 evrov
Nosilec: Občina Ruše in Ministrstvo za kulturo

Obnova Doma kulture Ruše

Pričetek izvedbe del v notranjosti objekta. 

Vrednost: 540.298 evrov

Nosilec: Občina Ruše

Ceste in infrastruktura

Prenovljene veliko cestne infrastrukture, med  
pomembnejšimi je bila Ulica Ruške čete.

Vrednost: 207.692 evrov

Nosilec: Občina Ruše

Športni objekti 

Zgrajeno je bilo športno igrišče na Smolniku, 
postavljena nova umetna trava na igrišču pri OŠ 
Ruše in urejeno lastništvo telovadnice pri osnovni 
šoli.

Pomembnejši projekti in investicije izvedeni v občini Ruše
IZVEDENI PROJEKTI V 2021
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Socialni programi za vse generacije 

OSTALE POMOČI OBČANOM 2021

Pomoč družini na domu, prostofer, e-oskrba, subvencije za nakup 
vozovnic, darila ob rojstvu otrok, subvencioniranje komunalnih 
prispevkov za mlade, doplačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev, sofinacniranje programov zaposlovanja, štipendije, 
oskrba v domovih starejših, socialne pomoči, subvencioniranje 
stanarin, humanitarna pomoč, regresiranje prevozov v šolo, 
subvencije prehrane dojenčkov in otrok, subvencije letovanja otrok...

SKUPAJ

1.593.223  EUR
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Izvedeni projekti 2021

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Obnova Doma kulture Ruše  

Ceste in cestna infrastruktura

Obnova vodovoda

Vzdrževanje občinskih stanovanj

Investicije v bazenski kompleks ŠPR

Investicije v športne objekte 

E-kolesa, polnilnice za e-kolesa

Investicije v vrtec, osnovno in glasbeno šolo 

Investicije v gasilstvo 

Ureditev dveh prehodov za pešce

Projekti participativnega proračuna

Subvencije gospodarstvu

Male čistilne naprave

Obnova fasad in ostrešij v trškem jedru 

Nosilec

Občina Ruše

Občina Ruše, MK

Občina Ruše

Občina Ruše 

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše, LAS

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Vrednost v€EUR

701.479

553.699

540.298

176.159

91.519

138.159

207.692

74.267

136.829

69.453

24.622

24.000

20.000

15.000

20.000

Izvedeni državni projekti v občini Ruše v letu 2021

Nov odsek Dravske kolesarske poti 

Počivališča ob kolesarski poti

Začetek obnove mostu čez reko Dravo

Del državne ceste na Arehu
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Vrednost: 3.401.000 evrov  
Nosilec: Občina Ruše

Komunalno urejanje

V letu 2022 se bo nadaljevalo z izvedbo obsežnega 
projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode. 

Vrednost: 3.086.311 evrov
Nosilec: Občina Ruše in Ministrstvo za infrastrukturo

Energetska sanacija

Izvedena bo celovita energetska sanacija šestih 
javnih objektov. 

Vrednost: 1.693.831 evrov
Nosilec: Občina Ruše

Zdravstvena postaja 

V 2022 se bo izvedla prizidava Zdravstvene 
postaje Ruše s ciljem povečanja kapacitet za 
dostopnost zdravstvenih storitev.

Vrednost: 631.500 evrov
Nosilec: Občina Ruše

Ceste in infrastruktura

Prenovljena bo cesta na Šlosberg, LC Ruše - 
Glažuta, Most čez Lobnico, dostopna cesta Vrtec 
- Šarhova pot, parkirišče Šarhova, druge ceste in 
cestna infrastruktura.

Pomembnejši načrtovani projekti in investicije v občini Ruše
NAČRTOVANI PROJEKTI V 2022



6 MAREC 2022
RUŠKI UTRIP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Načrtovani projekti v 2022

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Komunalno opremljanje zemljišč

Fasada Dom kulture

Celovita energetska sanacija javnih objektov

Ceste in cestna infrastruktura

Obnova vodovoda

Vzdrževanje občinskih stanovanj

Pokopališki zid

Investicije v kulturne objekte

Investicije v športne objekte

Zdravstvena postaja Ruše

Investicije v vrtec, osnovno in glasbeno šolo 

Ureditev trga v Rušah

Projekti participativnega proračuna

Subvencije gospodarstvu

Male čistilne naprave

Obnova fasad in ostrešij v trškem jedru

Nosilec

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše, LAS

Občina Ruše, MZI

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše, MZ

Občina Ruše

Občina Ruše, MK

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Občina Ruše

Vrednost v EUR

3.401.000

55.000

45.382

3.086.311

631.500

716.250

60.000

30.000

134.000

112.000

1.693.831

104.000

662.000

30.000

20.000

20.000

20.000

Socialni programi za vse generacije 

OSTALE POMOČI OBČANOM 2022

Pomoč družini na domu, prostofer, e-oskrba, subvencije za nakup 
vozovnic, darila ob rojstvu otrok, subvencioniranje komunalnih 
prispevkov za mlade, doplačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev, sofinacniranje programov zaposlovanja, štipendije, 
oskrba v domovih starejših, socialne pomoči, subvencioniranje 
stanarin, humanitarna pomoč, regresiranje prevozov v šolo, 
subvencije prehrane dojenčkov in otrok, subvencije letovanja otrok.

SKUPAJ

1.680.700  EUR

Državni in drugi projekti v občini Ruše v letu 2022

Dom starostnikov

Sanacija Falske pečine

Dokončanje obnove mostu čez Dravo
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PODROČJE 1 2 3

1. Komunalna dejavnost (vodovod, kanalizacija, odpadki)

2. Vzdrževane občinskih cest in ulična razsvetljava

3. Pokopališče in pokopališka dejavnost

4. Urejanje javnih površin − parkirišča, zelenice

5. Zdravstveni dom in zdravstvene storitve

6. Vrtec

7. Osnovna šola

8. Knjižnica

9. Delo z mladimi

10. Skrb za starejše

11. Skrb za socialno šibke

12. Trgovine v občini

13. Pospeševanje kulturne dejavnosti

14. Pospeševanje razvoja športa in rekreacije

15. Pospeševanje turizma, gostinstva in turistične ter gostinske dejavnosti

16. Pospeševanje kmetijstva

17. Ureditev prostorskih pogojev za novogradnjo

18. Skrb za čist zrak, vodo, tla

19. Drugo:

Vabljeni k izpolnitvi ankete
SOUSTVARJAJTE Z OBČINO
Z željo po vključevanju občank in občanov v razvoj občine in po zagotavljanju večje kakovosti bivanja v naši občini smo 
pripravili kratko anketo. Vljudno prosimo, da jo izpolnite. 

1. Katerim področjem naj v bodoče namenimo pozornost? Razvrstite po pomembnosti (označite z X).

Legenda:

1. Nepomembno
2. Pomembno
3. Zelo pomembno

2. Od zgoraj naštetih področij je zame najpomembnejše področje pod zaporedno št._________(zapiši zaporedno številko 
področja, glej tabelo zgoraj pod točko 1) 

Anketo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v poštni predal na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, do 15. 
aprila 2022.
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V četrtek, 23. decembra 2021, je v konferenčni dvorani 
Gasilskega doma Ruše, na Kidričevi ulici 3, potekala 19. 
redna seja Občinskega sveta Občine Ruše.
 
Na seji sta bili obravnavani in sprejeti:
 
• odstop Slavice Ličen kot članice Krajevnega odbora 

Ruše in
• imenovanje Ferdinanda Legata kot nadomestnega člana 

Krajevnega odbora Ruše.
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel:
 
• Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti 

v Občini Ruše
 
Prva obravnava predlaganega odloka je bila obravnavana na 
18. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, v novembru 
2021. V vmesnem času je bila opravljena javna razgrnitev 
predloga odloka, na katerega ni bilo pripomb ali predlogov 
za spremembe. Veljavni odlok o kategorizaciji občinskih cest 
in kolesarskih poti je bil sprejet v letu 2001 ter dopolnjen in 
spremenjen v letu 2010. Na podlagi določil Zakona o cestah 
morajo občine kot upravljavci občinskih cest voditi evidence 
o občinskih cestah in objektih na njih. Skladno s predpisi 
Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah 
o javnih cestah in objektih na njih in Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest so morale občine po uveljavitvi 
zakonodaje pripraviti Odlok o kategorizaciji občinskih cest. 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, Ki ga 
mora po predhodnem pozitivnem mnenju Direkcije RS za 
infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) potrditi občinski svet 
občine. V skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo 
javnih cest mora občina, ki želi spremeniti ali dopolniti veljavni 

Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije 
občinskih cest. Občina Ruše je na predlagan odlok prejela 
pozitivno mnenje DRSI v juliju 2021. Od leta 2010, ko je bil 
odlok nazadnje spremenjen in dopolnjen, je bilo na občinskem 
cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri zagotavljanju 
in izvajanju javnega prometa na občinskih cestah, podane so 
bile pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstoječe 
kategorizacije cest ali pa so bila ugotovljena določena 
neskladja pri obstoječem stanju. Občina želi predmetne 
spremembe evidentirati z novim odlokom. 

• Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2022 v prvi 
obravnavi

 
Predlog proračuna za leto 2022 je v prvi obravnavi predvideval 
13.762.299,60 evrov prihodkov in 16.030.998,60 evrov 
odhodkov. Za investicije je bilo predvidenih 10.431.452,60 
evrov, kar je obsegalo 65,07 % vrednosti proračuna.
  
Po prvi obravnavi Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 
2022 je sledila 30-dnevna javna razprava do 24. januarja 
2022. V času javne razprave so lahko svetnice in svetniki 
predlagali spremembe in konstruktivno pripomogli k sprejetju 
proračuna v drugem branju.  
 
• Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijska 

projekta »Prizidava Zdravstvene postaje Ruše«
 
Stavba Zdravstvene postaje Ruše je bila zgrajena leta 1950. 
Leta 2005 je bila stavba nadzidana, s čimer so se pridobili 
prostori za ginekologijo in pediatrijo, čakalnica in sanitarije. 
Leta 2006 je bila zaključena investicija s prenovo vzhodnega 
trakta pritličja ter ureditev kletnih prostorov. Obnovljena je 
bila tudi fasada in streha stavbe. Vse do leta 2021 se v ZP 

O 19. in 20. redni seji ter 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Ruše
SEJE OBČINSKEGA SVETA
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Ruše ni izvedla več nobena investicija.
 
Obstoječa Zdravstvena postaja Ruše je polno zasedena, prav 
tako so vsi programi zapolnjeni, tako da se novih pacientov 
več ne more sprejemati in si morajo občani iskati osebnega 
zdravnika in zobozdravnika drugje. Še posebej je pereče na 
področju fizioterapije, saj je sedaj na razpolago za občane 
Ruš le en, posledično pa tudi za Občini Lovrenc na Pohorju 
in Selnica ob Dravi, saj slednji nimajo programa fizioterapije. 
Trenutno se pediatrija in ginekologija nahajata v nadstropju 
ZP Ruše in si delita skupno čakalnico za obolele otroke in 
nosečnice, polega tega pa je pediatrija prostorsko utesnjena.
 
Glavni cilj investicijskega projekta je zagotovitev dodatnih 
prostorskih površin za nemoteno opravljanje osnovne 
dejavnosti v Zdravstveni postaji Ruše. Zdravstvena postaja 
Ruše nujno potrebuje dodatne prostore za izvajanje 
dejavnosti: splošnih ambulant, referenčnih ambulant, 
patronažne službe, zobozdravstva, pediatrije in fizioterapije. 
Cilj je v končni fazi izvedba prizidave in delne adaptacije 
obstoječe zdravstvene postaje, z vpeljavo novih zdravstvenih 
dejavnosti in širitvijo obstoječih zdravstvenih programov. Nove 
prostorske kapacitete bodo tako ustrezale spremenjenim 
potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih 
z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za 
kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zaradi širitve 
nekaterih programov, skladno s spremenjenimi potrebami 
po zdravstvenih storitvah, je bilo treba sprejeti ukrepe za 
povečanje kapacitet zdravstvene postaje in zagotovitve 
ustreznih delovnih pogojev.

V sredo, 26. januarja 2022, je v konferenčni dvorani 
Gasilskega doma Ruše, na Kidričevi ulici 3, potekala 4. 
izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše.
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel:

• Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ruše v hitrem 
postopku

Na območju občine Ruše imamo trenutno samo eno izvajalko 
fizioterapije, ki ji je bila podeljena koncesija, vendar glede 
na povečane potrebe po fizioterapevtskih storitvah to ne 
zadošča. Tudi sosednji občini Lovrenc na Pohorju in Selnica 
ob Dravi nimata tovrstne zdravstvene storitve. Čakalne dobe 
so dolge, nezdravljenje pa lahko pusti posameznikom hujše 
posledice. Občinska uprava je v začetku leta 2021 ZD 
dr. Adolfa Drolca Maribor seznanila s problematiko glede 
povečanih potreb po fizioterapevtskih storitvah za občane 
občine Ruše. Zavod je naša prizadevanja za pridobitev 
programa fizioterapije podprl, saj imajo sami povsem zapolnjen 
kadrovski normativ, zato našim občanom z obstoječim 
kadrom teh storitev ne morejo zagotoviti. Občinska uprava si 
je še naprej prizadevala pridobiti program fizioterapije, zato 
je z navedeno problematiko seznanila Ministrstvo za zdravje 
in predlagala, da se umesti tim fizioterapije v Aneks št. 1 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. Ministrstvo 
za zdravje je 15. decembra 2021 sporočilo, da je bil naš 
predlog širitve Aneksa št. 1 uspešen in Občini Ruše pripada 
1 tim fizioterapije ter se lahko pristopi k razpisu koncesije. Na 

podlagi sprejetega odloka bo Občina Ruše v skladu z določili 
44. b člena Zakon o zdravstveni dejavnosti na svoji spletni 
strani objavila javni razpis za podelitev predmetne koncesije.

• Lokalni energetsko podnebni koncept Občine Ruše 
2021

 
Ob predstavitvi dokumenta, ki ga je Občinski svet Občine 
Ruše obravnaval na svoji 17. redni seji, smo zapisali, da bomo 
omenjeni dokument, ki je imel status osnutka, po potrditvi 
na občinskem svetu posredovali v potrditev Ministrstvu za 
infrastrukturo, kot to zapoveduje 29. člen Energetskega 
zakona. To smo tudi storili, Ministrstvo za infrastrukturo je 
našo vlogo obravnavalo ter izdalo predmetno soglasje, s 
katerim ugotavljajo, da je naš dokument skladen z nacionalno 
energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so 
določene v Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah 
lokalnih energetskih konceptov in je usklajen z določbami 
29. člena Energetskega zakona. S pridobitvijo soglasja 
ministrstva so izpolnjeni vsi formalni pogoji za sprejem LEK. 
Potrjen oz. veljaven LEK je eden od pogojev za kandidaturo 
Občine Ruše na Javni razpis za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
(oznaka JOB_2021) − kandidaturo nanj moramo oddati do 
31. januarja 2022.

• Investicijski program za investicijo »Celovita energetska 
sanacija javnih objektov v lasti Občine Ruše«

Občina Ruše je na podlagi sprejetih dokumentov na preteklih 
sejah občinskega sveta objavila javni razpis javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Občine Ruše. Na razpis se je odzval en 
ponudnik, in sicer Petrol d.d. s partnerjema Resalta d. o. o. in 
RES EP d. o. o. Po preverjanju vloge je Občina Ruše priznala 
sposobnost ponudniku in pričela s konkurenčnim dialogom. 
V procesu konkurenčnega dialoga je bilo potrebno, zaradi 
objektivnih razlogov, odstraniti določene objekte iz nabora 
primernih objektov za energetsko sanacijo. Na ta način so se 
iz projekta odstranili: Občina Ruše − režijski obrat Poslovni 
del in delavnice, Mariborska cesta 3, 2342 Ruše, Center 
za mlade CEZAM Ruše, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, 
Zdravstvena postaja Ruše, Stadionska ulica 4, 2342 Ruše, 
Upravna enota Ruše, Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše.

V vseh preostalih objektih je predvidena celovita energetska 
sanacija po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, 
in sicer za: Športni park Ruše − bazen, Šolska ulica 17, 
Ruše, 2342 Ruše, Dom kulture Bistrica ob Dravi, Ulica 27. 
decembra 2, 2342 Ruše, Občina Ruše − upravna stavba, Trg 
vstaje 11, 2342 Ruše, OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 
ulica 4, 2342 Ruše, Center interesnih dejavnosti − glasbena 
šola, Falska cesta 15, 2342 Ruše, Policijska postaja Ruše, 
Mali Beograd 9, 2342 Ruše.

Občinski svet je iz obravnave umaknil točko: 

• Problematika novih cenikov Javnega zavoda Športni park 
Ruše
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S 1. januarjem 2022 je Javni zavod Športni park Ruše (v 
nadaljevanju: ŠPR) objavil nov cenik koriščenja bazena in 
wellnessa. Cenik storitev na podlagi Odloka o ustanovitvi ŠPR 
sprejema svet zavoda na predlog direktorja ŠPR. Pričakovano 
bi bilo, da direktor ŠPR, ki ga imenuje in razrešuje Občinski 
svet Občine Ruše, pred tako pomembno odločitvijo, kot je 
zvišanje cen storitev, seznanil vodstvo občine in občinski 
svet. Enako bi se pričakovalo od predstavnikov ustanovitelja 
v Svetu zavoda ŠPR. Zaradi številnih ogorčenj občank in 
občanov nad povišanjem cen bazena in wellnessa, in ker 
direktorja ŠPR in večino članov Sveta zavoda ŠPR imenuje 
Občinski svet občine Ruše, je bila v obravnavo na občinski 
svet vložena seznanitev s problematiko novih cenikov Javnega 
zavoda Športni park Ruše. Na predlog gospoda Jerneja Ajda, 
svetnika iz svetniške skupine Neodvisna lista 2 x 2, je bil z 
večino glasov svetnikov izglasovan umik točke iz dnevnega 
reda.

V četrtek, 17. februarja 2022, je v konferenčni dvorani 
Gasilskega doma Ruše, na Kidričevi ulici 3, potekala 20. 
redna seja Občinskega sveta Občine Ruše.
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel: 

• Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2022 v drugi 
obravnavi

Predlog proračuna Občine Ruše za leto 2022 je bil v prvi 
obravnavi sprejet na 19. redni seji občinskega sveta, 23. 
decembra 2022 in dan v javno razpravo do 24. januarja 2022. 
Bistvene razlike od predloga v prvi obravnavi niso nastale. Na 
razlike so vplivali: zaključek lanskega proračuna in njegova 
uskladitev z realizacijo iz leta 2021, umestitev manjšega števila 
stavb v celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti 
Občine Ruše, umestitev projektov participativnega proračuna 
po postavkah in spremembe Zakona o financiranju občin, ki 
predvidevajo finančno razbremenitev občin. Upoštevali so 
se tudi posamezni predlogi, sprejeti v času javne razprave in 
vloženi amandmaji.
 
Proračun za leto 2022 v drugi obravnavi predvideva 
13.109.124,46 evrov prihodkov (prva obravnava: 
13.762.299,60 evrov) in 15.329.618,26 evro odhodkov 
(prva obravnava: 16.030.998,60 evrov). Za investicije je 
v drugi  obravnavi predvidenih 9.735.024,26 evrov (prva 
obravnava: 10.431.452,60 evrov), kar obsega 63,5 % 
vrednosti proračuna.

Za investicije je v večini predvideno pridobivanje evropskih 
sredstev (druga obravnava: 3.310.103,31 evrov, prva 
obravnava: 3.514.298,81 evrov), sredstev iz državnega 
proračuna (druga obravnava: 2.637.539,25 evrov, prva 
obravnava: 2.507.539,25 evrov) ter sredstev od ostalih 
partnerjev (koncesionar za energetsko sanacijo občinskih 
stavb; 2.428.568,75 evrov). Le v manjši meri je predvideno 
namensko zadolževanje (druga obravnava: 2.500.000,00 
evrov, prva obravnava: 2.400.000,00 evrov).
 
Glavni investicijski projekti v proračunu za leto 2022 so 
(predvidena sredstva so navedena za projekte, ki presegajo 
1 mio evrov):

 − celovita energetska sanacija 6-ih javnih objektov v lasti 
Občine Ruše, cca 3 mio evrov,

 − celovita ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v 
porečju Drave in v aglomeraciji ID16520, cca 3,4 mio 
evrov,

 − prizidava zdravstvene postaje Ruše, cca 1,7 mio evrov,
 − obnova vodovodov in javne razsvetljave v času izgradnje 

kanalizacije,
 − ureditev trga v Rušah,
 − zaključek prenove Doma kulture Ruše (obnova fasade in 

stavbnega pohištva),
 − priprava načrtov in projektne dokumentacije za črpanje 

nepovratnih sredstev (ureditev hudournikov, letno 
gledališče in prizidava vrtca Ruše),

 − obnova magistralnega vodovoda TPE 225 (ob 
rekonstrukciji mostu čez Dravo),

 − ureditev ceste Šlosberg,
 − rekonstrukcija mostu na Lobnici – stara cesta na Glažuto,
 − rekonstrukcija lokalne ceste Ruše – Glažuta,
 − asfaltiranje ulic s sofinanciranjem občanov (asfaltiranje 

odcepa Log 100 in Log 19),
 − ureditev nove dostopne ceste za vrtec – Šarhova pot,
 − izgradnja parkirišča ob Šarhovi poti 6,
 − ureditev povezovalne ceste med Falsko cesto in Knifičevo 

ulico,
 − širitev vodovodnega omrežja na vododeficitarna območja,
 − ureditev Matavškove gramoznice,
 − investicijsko vzdrževalna dela na Trgu vstaje 3 (obnova 

fasade in montaža nove plinske peči). 

Proračun zajema tudi pomembne socialne programe, za 
katere namerava občina nameniti cca 1,7 mio evrov. Ti so: 
pomoč družini na domu, Prostofer, e-oskrba, subvencije za 
nakup vozovnic, darila ob rojstvu otrok, subvencioniranje 
komunalnih prispevkov za mlade, doplačilo razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev, sofinanciranje programov 
zaposlovanja, štipendije, oskrba v domovih starejših, socialne 
pomoči, subvencioniranje stanarin, humanitarna pomoč, 
regresiranje prevozov v šolo, subvencije prehrane dojenčkov 
in otrok, subvencije letovanja otrok.

Tudi v letu 2022 je predvidena izvedba projektov iz 
participativnega proračuna v skupnem znesku 30.000,00 
evrov, za območja krajevnega odbora Bistrica ob Dravi, 
Bezena in Smolnik - Fala. Za območje krajevnega odbora 
Ruše ni bilo podanega predloga in posledično tudi ni 
predvidene porabe.
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• Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu 
Mariborske lekarne Maribor v prvi obravnavi

Zakon o lokalni samoupravi v 61. členu določa, da občine 
za uresničevanje ustanoviteljskih pravic, v skupnem javnem 
zavodu, ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic. Naveden organ sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
Zaradi sprejema Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni 
lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 
3/2013), z 11 ustanoviteljicami, je posledično potrebno 
uskladiti tudi sestavo sveta ustanoviteljic (prej 6, sedaj 11 
občin ustanoviteljic). Akt o ustanovitvi skupnega organa 
(odlok) določa naloge organa, organizacijo dela, način 
sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med 
občinami.

• Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad, d. o. o. v 
prvi obravnavi

Družba Nigrad, d. o. o., je organizirana v obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo in opravlja gospodarske javne službe 
na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb. Predlagana je 
statusna sprememba Nigrada, d. o. o., v javno podjetje.

• Dokument identifikacije investicijskega projekta 
za investicijo »Širitev vodovodnega omrežja na 
vododeficitarna območja občine (Lobnica–Martnica)«

Na širšem območju Areške ceste v občini Ruše (naslovi 
Areška cesta 33−39, Lobnica 3, 3a, 4, 4c, 5, 35, 35a, 
36, 36a, 40, 41) je več objektov brez ustrezne javne 
vodooskrbe. Leta 2014 je bil severno od predmetnega 
območja izgrajen nov vodovodni sistem Vinska pot s 
prečrpalno postajo in vodohranom na nadmorski višini cca 
425 m n. v. V vodohranu je vgrajena tudi prečrpalna postaja 
za vodooskrbo višje ležečih porabnikov v ulici Vinska pot. 
Višje se del naselja Lobnica na obronkih Pohorja v občini 
Ruše s pitno vodo oskrbuje preko starejšega, dotrajanega 
in sanitarno manj primernega lokalnega vodooskrbnega 
sistema z več lastnimi zajetji in zbiralnikom vode. V Občini 
Ruše že vrsto let spremljamo problematiko vodooskrbe na 
tem območju Lobnice, ki se oskrbuje iz enega večjih lokalnih 
vodovodov na Pohorju. V preteklosti je občina občanom – 
uporabnikom vodovoda − večkrat priskočila na pomoč, bodisi 
pri sofinanciranju obnov vodovodnih cevi, ureditvi zajetij 
bodisi pri sofinanciranju stroškov analiz pitne vode, izdelave 
hidrogeološkega mnenja ipd. Poglavitni problem na območju 
obravnave je težava pri zagotavljanju kvalitetne pitne vode 
(mikrobiološka oporečnost vode). Razlog za investicijsko 
namero je ureditev javne vodooskrbe na območju Lobnice, 
kjer se prebivalci trenutno oskrbujejo iz lastnih, pretežno 
oporečnih sistemov za zagotavljanje pitne vode. Celotna 
vrednost investicije znaša predvidoma 742.235,46 evrov, z 
njo pa bomo zagotovili javno vodovod za cca 130 občanov.

• Letni program športa za leto 2022

Na ravni lokalne skupnosti se izvajanje Zakona o športu in 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji določi 
z letnim programom športa. Letni program športa določa 

obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se financirajo iz javnih 
sredstev, ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje 
zagotovijo v proračunu občine. V okviru Letnega programa 
športa je v letu 2022 namenjenih 792.734,00 evrov, od tega 
namenjamo društvom 165.000,00 evrov. Znesek je višji od 
lanskega za 10,89 %.
 
V okviru programa športa se zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje: športnih programov, priznanj športnikov, 
športnih prireditev, društev na področju športa, vzdrževanja 
športne infrastrukture, izobraževanja kadrov, delovanja 
športne zveze, materialnih stroškov, investicijskega 
vzdrževanja športnih objektov in investicij v šport. Tudi v letu 
2022 so predvidena sredstva v proračunu občine na podlagi 
potrjenih projektov participativnega proračuna, na področju 
športa je predvidena nabava fines opreme na Smolniku. 
Predvidene so večje investicije in investicijska vzdrževanja, ki 
se bodo izvedle v letu 2022: nakup tartana za malo otroško 
igrišče v Športnem parku Ruše, zaščitna ograja igrišča na 
Smolniku, investicijsko vzdrževanje zaščitnih ograj na igrišču 
v Bistrici ob Dravi, nogometnem stadionu Ruše, nabava 
toplotne črpalke v Športni dvorani Ruše idr.

• Soglasje k Statutu Javnega zavoda Športni park Ruše

Občinski svet Občine Ruše je na 18. redni seji, 8. novembra 
2021, sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni 
park Ruše (v nadaljevanju: Odlok). V 30. členu predmetnega 
Odloka je določeno, da mora javni zavod uskladiti statut 
in druge splošne akte z Odlokom. Skladno z Odlokom 
sprejema statut javnega zavoda Svet zavoda, po predhodnem 
soglasju ustanovitelja. Ker gre za obsežnejše spremembe, 
je direktor ŠPR skladno z 2. alinejo prvega odstavka 15. 
člena Odloka predlagal nov statut, z uveljavitvijo katerega bo 
obstoječi Statut prenehal veljati. Cilj predlaganega statuta 
je podrobnejša določitev načina delovanja zavoda in ostalih 
določil, pomembnih za nemoteno delo zavoda.

• Problematika novih cenikov Javnega zavoda Športni park 
Ruše

Namen obravnave te teme je bil, da se Občinski svet Občine 
Ruše, kot organ odločanja, ki potrjuje direktorje javnih 
zavodov, kakor tudi imenuje predstavnike v svetu zavoda, 
seznani s problematiko dviga cen javne službe v Javnem 
zavodu Športni park Ruše in cenikom, ki je pričel veljati s 1. 
januarjem 2022.

Županja je na seji izrazila nestrinjanje tako z višino novih cen kot 
tudi z načinom dviga le-teh ter podala obrazložitev. Razprava 
je tekla v smeri izboljšanja sodelovanja in komunikacije med 
direktorjem, predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda in 
ustanoviteljem, v smeri odpoklica predstavnikov ustanovitelja 
v svetu zavoda, neprimernosti dviga cen v času dražitev 
energentov in socialne ogroženosti občanov, nekateri 
svetniki pa so se z dvigom cen tudi strinjali.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Uroš Zorman



12 MAREC 2022
RUŠKI UTRIP

Občina Ruše je tudi letos pristopila k participativnemu 
proračunu kot obliki soodločanja občanov pri investiranju v 
pomembne projekte njihovega kraja. Na območju krajevnih 
odborov Bistrica ob Dravi, Bezena in Smolnik je 4. decembra 
2021 potekalo glasovanje o predlogih projektov, ki bi se 
izvedli v okviru participativnega proračuna Občine Ruše za 
leto 2022. Za območje Krajevnega odbora Ruš se o predlogih 
ni glasovalo, ker krajani Ruš niso podali nobenega predloga. 
Glasovanje je potekalo osebno na sedežih krajevnih odborov.

Na območju Krajevnega odbora Smolnik je glasovalo 34 
krajanov, od tega so bile vse glasovnice pravilne in veljavne. 
Krajani so o projektih glasovali tako:

1. Postavitev informativnih tabel s fotografijami v zaselku 
Glažuta; 19 glasov.

2. Postavitev fitnes naprav na Smolniku; 8 glasov.
3. Postavitev igral na Glažuti – dvojna gugalnica, tobogan; 4 

glasovi.
4. Postavitev klopi na območju »kamnoloma« oz. Glažute; 3 

glasovi.
 
Na območju Krajevnega odbora Bezena je glasovalo 26 
krajanov, od tega je bilo 25 glasovnic pravilnih in veljavnih, 1 
glasovnica je bila neveljavna. Krajani so o projektih glasovali 
tako:

1. Tlakovanje poti med parkiriščem in Domom krajanov 
Bezena; 16 glasov.

2. Postavitev zaščitne ograje na cesti na Krečevo; 7 glasov.
3. Postavitev (več) klopi pri Domu krajanov Bezena; 1 glas.
4. Osvetlitev poti med parkiriščem in Domom krajanov 

Bezena; 1 glas.
 
Na območju Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi je 
glasovalo 29 krajanov, od tega so bile vse glasovnice pravilne 
in veljavne. Krajani so o projektih glasovali tako:

1. Postavitev zaščitne ograje ulica Pod vinogradi; 14 glasov.
2. Nakup gostinskih senčnikov za potrebe prireditev v Domu 

kulture Bistrica ob Dravi; 5 glasov.
3. Sanacija igrišč v Bistrici (mreža okoli nogometnega igrišča, 

sanacija umetne trave, obnova otroškega igrišča); 4 
glasovi.

4. Pitnik za vodo pri kapelici v Bistrici ob Dravi; 4 glasovi.
5. Ureditev Forma Vive v Bistrici ob Dravi; 2 glasova.
 
Iz proračuna Občine Ruše bo financirana izvedba tistih 
projektov, ki so na glasovanju na posameznem območju 
prejeli največ glasov in njihova skupna vrednost ne bo 
presegala razpisanih sredstev. Projekti se bodo v izvedbo 
uvrstili od tistega z najvišjim številom glasov navzdol, in sicer 
do porabe sredstev.

Zapisala: Občinska uprava

Izid glasovanja o predlogih participativnega proračuna za leto 2022
PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022

Obiskala nas je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec

OBISK MINISTRICE 

Občino Ruše je 14. januarja 2022 obiskala ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec, v 
družbi državnega sekretarja Damirja Orehovca, državnega 
sekretarja Marjana Dolinška in predstavnice kabineta 
ministrice Emine Postružnik. 

Ministrico je sprejela županja Urška Repolusk. Na delovnem 
sestanku sta sodelovala tudi ravnatelj Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše Ladislav Pepelnik ter Metka Volmajer, 
predstavnica Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo 
Ruše. 

Na sestanku so se dotaknili več različnih tem in problematik. 
Glavne teme so bile širitev vrtca in zagotavljanje prostorov za 
predšolsko vzgojo, problem deficitarnih poklicev ter podpora 
ministrstva srednješolskim programom pri usklajevanju 
potreb gospodarstva s ponudbo deficitarnih poklicev na 
trgu dela. Dotaknili pa so se tudi nujnosti sanacije Športne 
dvorane Ruše, ki je v solastništvu Športnega društva Ruše, 
Občine Ruše in Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport.

Po uradnem delu sestanka se je delegacija z ministrico 
Kustec odpravila na strelsko tekmovanje ISSF Grand Prix 
Ruše 2022, ki je, pod vodstvom Strelskega društva I. 
Pohorski bataljon Ruše, potekalo v Rušah. 
 
Zapisala & foto: Občinska uprava
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Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki prevoze potrebujejo. Vozniki, ki želijo postati 
prostoferji, to sporočijo na občino, na e-naslov: truda.vene@
ruse.si ali telefonsko številko: 02 671 93 37, lahko pa se 
oglasite tudi osebno.
 
Zapisala & foto: Občinska uprava

Glede na ugodne vremenske razmere je Občina Ruše 
pristopila k realizaciji že v preteklem letu načrtovanega 
projekta, in sicer k izgradnji javnega vodovodnega omrežja, 
meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltne ceste v 
Logu, odcep do hišne številke Log 100. Investitor navedenih 
del je Občina Ruše, z izjemo izgradnje meteorne kanalizacije 
in asfaltne ceste, kjer občani sofinancirajo 40 % delež. V 
začetku februarja 2022 je bila izgradnja javnega vodovodnega 
omrežja že zaključena in dela se nadaljujejo z istočasno 
izgradnjo javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in ceste. 
Vrednost investicije brez DDV znaša 52.000 evrov. 

Če izvajalcu ne bo nagajalo vreme, je pričakovati, da bodo 
vsa dela, razen položitve asfaltne plasti, končana do sredine 
marca. Položitev asfaltne plasti je pogojena z obratovanjem 
asfaltnih baz, ki so v tem trenutku pretežno v vzdrževalni fazi.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Pridruži se skupini prostovoljnih voznikov Prostofer

Izgradnja vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, razsvetljave in asfaltne ceste v Logu

POSTANI PROSTOFER

INVESTICIJSKA DELA V LOGU
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Projekt rekonstrukcije oziroma izgradnje čistilne naprave 
(ČN) Bezena, ki je eden pomembnejših projektov v občini 
Ruše, je v polnem teku. Izvajalec, Komunala ODTOK d.o.o., 
skupaj s partnerjem CID - čistilne naprave d.o.o., gradi 
ČN Bezena za naselja Bistrica ob Dravi, Log in Bezena. V 
novembru 2021 so bili narejeni vsi izkopi, decembra pa so 
bili dokončani vsi bazeni oziroma betonska dela. Izgradnja se 
je nadaljevala tudi v novem letu, saj se je januarja odstranila 
stara, dotrajana in nedelujoča tipska čistilna naprava oziroma 
njeni kontejnerji. Januarja smo pričeli z gradnjo upravne 
stavbe, ki bo predvidoma končana februarja.
 
Konec februarja in začetek marca bodo vzporedno z 
zaključevanjem gradbenih del na lokaciji bazenov in upravne 
stavbe potekala obrtniška in instalacijska dela na upravno-
tehnološkem objektu čistilne naprave.
 

V začetku meseca marca je načrtovana montaža strojne 
opreme, vgradile se bodo grablje oziroma mehansko 
predčiščenje, puhala ter ostala elektro in strojna oprema. 
S poskusnim obratovanjem se bo začelo v mesecu aprilu, 
medtem ko je dokončanje ČN s fasado in urejanjem okolice 
ter postavitvijo ograje načrtovano za maj in junij. Dela se bodo 
predvidoma končala do konca junija.

Naj spomnimo, da izvajalec gradi čistilno napravo s kapaciteto 
2.500 populacijskih enot. Skrajni rok za izgradnjo ČN je 31. 
december 2022. Izgradnja čistilne naprave Bezena pomeni 
pomemben korak pri celovitem reševanju odvajanja in 
čiščenja odpadne vode v občini Ruše, z namenom čistejšega 
okolja.
 
Zapisala & foto: Občinska uprava in Komunala ODTOK 
d.o.o.

Skladnost pitne vode je Mariborski 
vodovod tudi v letu 2021, tako kot 
do sedaj, zagotavljal z izvajanjem 
notranjega nadzora po izdelanem 
HACCP načrtu oziroma z 
obvladovanjem procesov od črpanja 
podzemne vode, njene obdelave, 
prečrpavanja in distribucije do 
končnih uporabnikov. Skladnost pitne 
vode se je spremljala na črpališčih, na 

omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma 
v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). 
Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili 
Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 
26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).
 

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 
2021 odvzetih 2.209 vzorcev za mikrobiološka preskušanja 
in 104 vzorci za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu 
Mariborskega vodovoda je bilo v letu 2021 mikrobiološko 
neskladnih 2,8 % vzorcev. Kemijsko neskladnih vzorcev ni 
bilo zabeleženih. 
 
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne 
vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/
 
Pitno vodo, ki jo je v letu 2021 dobavljal Mariborski vodovod 
za občino Ruše, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
Glede na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo 
kot varno.

Zapisal: Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o.

Izgradnja čistilne naprave Bezena uspešno napreduje

Povzetek letnega poročila Mariborskega vodovoda

ČISTILNA NAPRAVA BEZENA

SKLADNOST PITNE VODE

MARIBORSKI
VODOVOD
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Aktivnosti umestitve državne ceste (obvoznice) v prostor 
segajo že v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je bila ta opredeljena 
v prostorskem planu Občine Ruše in kot takšna povzeta v 
vse naslednje prostorske akte (izseki iz prostorskih planov, 
veljavnega občinskega prostorskega načrta in dopolnjenega 
osnutka sprememb prostorskega načrta so prikazani na 
naslednjih slikah). 

Cilj izgradnje državne ceste (obvoznice) kot celote je poleg 
izboljšanja prometne pretočnosti in prometne varnosti 
predvsem izboljšanje prometne dostopnosti posameznih 
razvojnih območij, vzpostavitev pogojev za preusmeritev 
tovornega prometa iz središča naselja, vzpostavitev pogojev 
za primernejšo ureditev javnih površin v naselju ter izboljšanje 

bivalnih razmer v središču naselja. Prizadevanja za izgradnjo 
nove državne ceste (obvoznice) so se še posebej intenzivirala 
v obdobju, ko so se pričeli uresničevati razvojni programi v 
zvezi s turistično ponudbo na Pohorju in širitev proizvodnih 
območij v zahodnih Rušah.

Izpostaviti velja, da projekt izgradnje nove državne ceste 
(obvoznice) vodi in usmerja država. Vloga Občine Ruše je, 
da na podlagi usklajenih mnenj stroke in pristojnih državnih 
institucij umesti državno cesto (obvoznico) v prostorske akte 
in pripravi oz. sprejme občinski podrobni prostorski načrt. 
V razvojnem smislu je obvoznica za nadaljnji razvoj občine 
pomemben projekt in je razviden tudi v proračunu Občine 
Ruše, ki ga potrjuje občinski svet, predhodno pa obravnava 
Odbor za urejanje prostora. 

V letu 2009 je Direkcija RS za ceste naročila izdelavo 
Študije variant obvoznice Ruše (izdelal ZUM d.o.o., št.n.: 
8023), s katero se je izdelalo vrednotenje in primerjava treh 
variantnih rešitev. Pri sintezni presoji in končnem razvrščanju 
se je kot najustreznejša predlagala varianta 2A. Ta je bila na 
zahtevo Direkcije RS za ceste vključena v Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Občine Ruše (MUV, št. 11/09; SPRO) 
in v Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše 
(MUV št. 26/10 in nasl.; OPN). V zahodnem delu je ta varianta 
sledila koridorju iz sedemdesetih let.

Študija variant in umestitev obvoznice Ruš v prostorske akte občine
OBVOZNICA RUŠE 

Slika1: Prostorski plan 1987 Slika 4: Prostorski plan 2004

Slika 5: Veljavni Občinski prostorski načrtSlika 2: Prostorski plan 1998

Slika 3: Prostorski plan 2000
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Obvoznica do danes v prostor še ni umeščena z ustreznim 
prostorskim načrtom, ki bi bil podlaga za pripravo 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je 
občina v letu 2017, po uskladitvi projektne naloge, z Direkcijo 
RS za infrastrukturo (DRSI) pričela postopek priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico 
Ruše – faza 1 (v nadaljevanju: OPPN) za zahodni del, t. i. 
prvo fazo obvoznice, med odcepom s Selniške ceste pred 
mostom čez Dravo, do priključka na državno cesto v bližini 
viadukta v zahodnih Rušah.

Pripravljene so bile strokovne podlage (idejni projekt, na 
zahtevo nosilcev urejanja prostora še hidravlično hidrološka 
presoja, analiza tveganja za onesnaženje podtalnice, 
geološko geomehansko poročilo) in osnutek OPPN. 
Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora in 
odločba Ministrstva za okolje in prostor o tem, da v postopku 
priprave OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO). V januarju 2018 so bile izvedene predhodne 
arheološke raziskave v območju arheološkega spomenika 
(rimske gomile) ob Matavškovi ulici. 

Julija 2018 je bil idejni projekt (IDP) dostavljen v recenzijo na 
Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI). Recenzijska razprava 
se je odvila v januarju 2019, IDP je bil po recenziji dopolnjen 
marca 2019. 

Ker se je v osemdesetih letih poselitev usmerjala čez traso 
obvoznice (s spremembo namenske rabe v prostorskih 
planskih aktih in nadalje s pripravo podrobnejših prostorskih 
aktov: Odlok o zazidalnem načrtu območja ob Špengovi 
ulici v Rušah, Odlok o LN za stanovanjsko naselje Gabri) in 
je v postopku priprave sprememb občinskega prostorskega 
načrta predlagana nova širitev stanovanjskih površin severno 
od obvoznice v vzhodni smeri, je prometna stroka predlagala, 
da se preveri potek trase ob obstoječem prometnem koridorju 
ob železniški progi in z dogovorom s predstavniki ministrstva 
prouči možnost izvedbe variantnega poteka trase vzdolž 
severne strani železniške proge, preveri pa se tudi varianta 
rekonstrukcije obstoječe ceste skozi središče. 

Izdelala se je Študija variant zahodnega odseka (prve faze) 
obvoznice Ruše (ZUM d.o.o. št. n.: 19026, december 2019; 
v nadaljevanju: Študija variant 2019), s katero so se z več 
vidikov vrednotile in med seboj primerjale tri variantne rešitve: 
rekonstrukcija obstoječe ceste skozi središče, varianta skozi 
stanovanjsko območje (rešitev iz Študije variant iz leta 2009, 
ki je opredeljena v SPRO, OPN) in nova varianta vzdolž 
železniške proge. Za variantne rešitve se je izdelala tudi 
predinvesticijska zasnova, katere naročnik je bila Direkcija 
RS za ceste, ki se je kot strokovna podlaga upoštevala pri 
Študiji variant. Pri sintezni presoji in razvrščanju je bila kot 
celovito najustreznejša variantna rešitev predlagana varianta 
2, to je rešitev ob železniški progi. V sklopu študije variant 
se je kot strokovna podlaga izdelala tudi strokovna podlaga 
glede obremenitev okolja s hrupom in vplivov na kakovost 
zraka. 

Občina je sočasno v tekoči postopek sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) vključila 
tudi morebitno varianto ob železnici, obenem pa pričela s 
pridobivanjem dopolnilnih smernic nosilcev urejanja prostora 
za to morebitno varianto ob železniški progi ter odločbe 
o tem, ali je v postopku priprave OPPN s spremembo v 
zahodnem delu potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje. Občina je naročila tudi Študijo obremenitve s hrupom 
in predlog protihrupne zaščite za OPPN ter IDP za Obvoznico 
Ruše − faza 1, varianta ob železniški progi, št. 2020-019/
PHZ (v nadaljevanju: Študija). To bo podrobnejša strokovna 
ocena obremenitve okolja s hrupom s predlogom ukrepov, 
ki je v izdelavi.

Po uskladitvi tehničnih možnosti izvedbe ceste ob železniški 
progi in prejemom odločbe Ministrstva za okolje in prostor, 
da je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (CPVO), je občina pristopila k 
pripravi okoljskega poročila. To je v pripravi.  

V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN občina 
ohranja obe varianti. Študijo variant in vse ostale strokovne 
podlage je nameravala občina, tako kot je to običajno in 

Slika 6: Dopolnjeni osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta z vključenimi pobudami
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normativno urejeno, predstaviti občinskemu svetu z gradivom 
za prvo branje sprememb in dopolnitev OPN, javnosti pa 
v času javne razgrnitve sprememb OPN. Prva obravnava 
spremembe OPN in javna razgrnitev sta bili načrtovani v prvi 
polovici leta 2022. 

Obvoznica je državni projekt, vreden 21.153.922 EUR, ki 
se je začel izvajati v letu 2009 z izdelavo Študije variant in 
katerega zaključek je v državnem proračunu predviden 31. 
decembra 2031. Projekt vodi in usmerja država. Občina 
Ruše mora obvoznico v skladu z mnenji stroke in pristojnih 
državnih institucij umestiti v prostorski načrt (OPN) in izdelati 
občinski podrobnejši prostorski načrt (OPPN). V razvojnem 
smislu je obvoznica za nadaljnji razvoj občine pomemben 
projekt, razviden tudi v proračunu Občine Ruše, ki ga potrjuje 
občinski svet, predhodno pa obravnava Odbor za urejanje 
prostora.

Svetniki so na 20. redni seji Občinskega sveta občine Ruše, 
ki je potekala 17. februarja 2022, s posebnim sklepom k 
proračunu omejili porabo na postavki prostorskega planiranja 
za namen izgradnje državne ceste (obvoznice) Ruše. 

Županja občine Ruše ter občinska uprava v zadnjem mesecu 
poslušamo očitke, da smo delali netransparentno in da 

javnosti o nameri nismo obveščali. Poudarjamo, da je bila 
javnost do sedaj, glede na fazo, v kateri je priprava akta, 
o osnutku OPPN za obvoznico Ruše − prva faza (zahod), 
obveščena na primeren in običajen način in da faze postopka 
vključevanja javnosti, ki vključujejo tudi aktivno obveščanje 
lastnikov ob trasi, sploh še niso nastopile. 

Ker pa se med občani širijo nepopolne in zavajajoče 
informacije, bomo kljub temu, da vse strokovne podlage, ki 
bi podale odgovore na morebitna zastavljena vprašanja, še 
niso zaključene, izvedli javno predstavitev študije variant. Ta 
predstavitev bo izvedena v sredo, 23. marca 2022, ob 16.00 
uri, v prostorih Zavoda RAST Ruše, na Mariborski cesti 31 v 
Rušah.

Občane vabimo, da se udeležijo predstavitve ter pridobijo 
resnične in popolne informacije o poteku postopka umeščanja 
trase in priprave OPPN. Namen občine in njenega vodstva ni 
delati proti občanom, ampak za občane in skrbeti za vzdržen 
prostorski razvoj.

 Zapisala: Občinska uprava

Obletnica poslednjega boja Pohorskega bataljona
OPOMNIK ZGODOVINE

8. januarja 1943 je okoli 2000 mož sovražne vojske 
obkolilo bataljonski tabor pri Osankarici. Do prvega hudega 
spopada je prišlo okoli tri četrt na dvanajst, dopoldne. 
Nemci so imeli takoj 4 mrtve in 5 ranjenih. Partizani so se 
borili dve uri in pol, dokler niso bili vsi ubiti. Le ranjenega 
partizana Franca Kunaverja - Sulco so Nemci ujeli živega. 
Julija 1943 so ga kot talca ustrelili na Ljubnem v Savinjski 
dolini. V poslednjem boju je padlo 69 borcev Pohorskega 
bataljona. Vse borce so Nemci odpeljali v avstrijski Gradec 
in jih pokopali na tamkajšnjem pokopališču. Ko je 17. 
januarja 1943 v Št. Vidu nad Valdekom (danes Završe) 
padla še bataljonova patrulja, na Pohorju do konca vojne 
ni bilo več večjih partizanskih enot.

Padec Pohorskega bataljona, ki je tudi v zadnji bitki 
zadal Nemcem velike izgube, je močno prizadel 

narodnoosvobodilno gibanje na Štajerskem. Veličastna 
poslednja borba pa je bila velika moralna spodbuda pri 
nadaljnjih bojih z okupatorjem. Sedem članov Pohorskega 
bataljona so razglasili za narodne heroje.

Čeprav je uradna žalna slovesnost v spomin na padle borce 
Pohorskega bataljona zaradi razmer odpadla, so se na 
prizorišču bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na 
Osankarici poklonili različni predstavniki. Tudi predstavniki 
občine smo skupaj z županjo izkazali spoštovanje do 
pomembnega dogodka naše zgodovine ter se poklonili z 
vencem.

Zapisala: Občinska uprava 
Foto: Uroš Zorman
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Krajevni praznik Ruš in otvoritev mednarodnega strelskega tekmovanja
KRAJEVNI PRAZNIK RUŠ

V nedeljo, 9. januarja 2022, je v Športni dvorani Ruše 
potekala prireditev ob Krajevnem prazniku Ruš, v počastitev 
spomina padca Pohorskega bataljona ter slavnostni otvoritvi 
mednarodnega strelskega tekmovanja ISSF Grand Prix 10m. 
 
Dogodek je z nagovorom otvorila županja Urška Repolusk, ki 
je ob zaključku vse prisotne povabila k sožitju z besedami: »Z 
dobrim in srčnim delom za skupen cilj, kar dokazujejo mnogi 
srčni ljudje med nami, tudi naši športniki, je uspeh zagotovo 
zagotovljen. Zavedajmo se, da bomo nekega dne samo 
spomin določenim ljudem, zato dajmo najbolje od sebe, da 
se nas bodo spominjali po dobrem.«

Na prireditvi so se predstavili pripadniki častne Garde 
Slovenske vojske ter Orkester Slovenske vojske, mednarodno 
strelsko tekmovanje pa je slavnostno otvoril častni gost 
dogodka, minister za obrambo mag. Matej Tonin. Predsednik 
I. Pohorskega bataljona Ruše in predsednik Strelske zveze 
Slovenije Ljubo Germič je spregovoril nekaj besed o novostih 
in posebnostih tekmovanja ter se zahvalil vsem, ki so tudi v 
teh časih pomagali organizirati vrhunski dogodek. 

Občani Občine Ruše 8. januarja praznujemo svoj krajevni 
praznik kot spominski dan, ki je vezan na pomemben 
dogodek iz zgodovine našega kraja. V Dobravljah na Pohorju 
je bila 11. septembra 1942 ustanovljena partizanska enota 
1. bataljon Pohorskega odreda – Pohorski bataljon. V 
počastitev spomina na padec Pohorskega bataljona smo se 
poklonili tudi z vencem, ki so ga predstavniki prenesli na Trg 
vstaje pred centralni spomenik padlim borcem NOB. Ob tej 
priložnosti je tovariš Jože Gašparič, kot predstavnik glavnega 
odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 
tudi podelil borčevska republiška priznanja. Zlato plaketo je 
prejela Draga Fabjan, srebrno plaketo pa je prejelo strelsko 
društvo I. Pohorski bataljon Ruše.  

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Marko Pigac, MP Produkcija
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ISSF GRAND PRIX 10M RUŠE
Ruše gostilo elitno strelsko tekmovanje svetovnega formata

Med 12. in 16. januarjem 2022 so člani domačega Strelskega 
društva I. Pohorski bataljon Ruše izvedli organizacijo elitnega 
mednarodnega strelskega tekmovanja svetovnega formata, 
ISSF Grand Prix 10m Ruše, ki predstavlja tretji nivo velikih 
mednarodnih športnih tekmovanj, takoj za olimpijskimi igrami 
in svetovnim prvenstvom. Tako smo lahko bili v Rušah priča 
udeležbi strelk in strelcev svetovne strelske elite iz kar 21 
držav sveta. Za kako izjemno organizacijo je šlo, je naznanila 
že otvoritev tekmovanja, ki je bila v sodelovanju z Občino 
Ruše izvedena v okviru občinskega praznika Ruš in počastitve 
padlemu Pohorskemu bataljonu. Številne navzoče, ki so 
uživali v nastopu orkestra in častne garde Slovenske vojske, 
je nagovoril minister za obrambo, mag. Matej Tonin, ki je 
tudi uradno otvoril tekmovanje. O pomembnosti tekmovanja 

na svetovnem nivoju je pričala tudi številčna udeležba 
visokih predstavnikov Svetovne strelske organizacije ISSF, 
s predsednikom Vladimirjem Lisinom na čelu. Odličnost 
pogojev za tekmovanje pa sta dokazala predstavnika ruske 
reprezentance, in sicer s postavitvijo dveh novih svetovnih 
rekordov. Vladimir Maslennikov, zračna puška 635,1 kroga, 
Vitalina Batsarashkina, zračna pištola 588 krogov. Čast 
podelitve prve medalje tekmovanja je pripadla predsednici 
Častnega odbora tekmovanja, ministrici za izobraževanje, 
znanost in šport, dr. Simoni Kustec. V številčni zasedbi je 
nastopila tudi slovenska strelska reprezentanca, ki je dosegla 

enega vidnejših ekipnih uspehov. Ženska ekipa s pištolo, v 
sestavi Majda Raušl, Denis Bola Ujčič in Jagoda Tkalec, 
je po napetem finalnem tekmovanju proti predstavnicam 
Rusije osvojila srebrno medaljo. Svoj krstni nastop na Grand 
Prix tekmovanjih pa je v okviru reprezentance opravila tudi 
strelka domačega društva, Urška Hrašovec in med izjemno 
konkurenco zasedla 28. mesto.

Odločitev o izvedbi ni bila lahka, sploh v času pandemije 
covid-19, ko napovedi stroke niso bile vzpodbudne in so    
bila odpovedana številna velika športna tekmovanja. Izzivi, s 
katerimi se je organizator uspešno spopadal, so bili izjemni. 
Zasluge za uspešno izvedbo gredo celotni organizacijski 
ekipi, ki svoje delo opravlja popolnoma volontersko, brez 
kakršnega koli plačila, ter vsem prostovoljcem. Društvo se 
posebej zahvaljuje Občini Ruše in županji Urški Repolusk 
kot podpredsednici Častnega odbora tekmovanja ter 
generalnemu sponzorju, Zavarovalnici Sava.

Zapisal: Simon Potrč
Foto: Marko Pigac, MP Produkcija

Visoki gosti ISFF si sledijo z leve: Alexander Ratner, sekretar ISSF, Ljubo 
Germič, predsednik Organizacijskega odbora, Urška Repolusk, županja Občine 
Ruše, Vladimir Lisin, predsednik ISSF



21MAREC 2022
RUŠKI UTRIP

Mesec december je bil na naši šoli, tako kot vsako leto, 
praznično obarvan. A letos smo k temu dodali še nekaj 
odtenkov vijolične in v sodelovanju z Nogometnim klubom 
Maribor pripravili dobrodelno dražbo dresov, izkupiček katere 
se je stekel v šolski sklad.

Za nami sta dobri dve leti spoprijemanja s koronavirusom, ki 
je pustil velike posledice tudi v finančni zmogljivosti družin 
širom sveta. Nič drugače ni v naši občini, kjer že nekaj let 

opažamo porast učencev, ki nimajo poravnanih osnovnih 
obveznosti do šole. V preteklosti smo luknjo vsaj deloma 
pokrili z dobrodelno prireditvijo 24-urni vzpon na Martnico, 
ki pa je v trenutnem koronačasu misija nemogoče. Zato smo 
se odločili in s pomočjo našega bivšega učenca, trenutno 
pa prvega vratarja šestnajstkratnih državnih prvakov, Ažbeta 
Juga, organizirali dražbo vijol'čnih dresov, ki so jih njihovi 
lastniki tudi podpisali. Drese so darovali Menno Bergsen, 
Blaž Vrhovec, Nino Žugelj, Rok Kronaveter, Marcos Tavares 
in Ažbe, mi pa smo vsem dodelili izklicno ceno 50 evrov in s 
13. decembrom dražbo zagnali preko šolske spletne strani. 
Po kar nekaj napetih dnevih so 23. decembra dresi dobili 
nove lastnike, v šolski sklad pa je steklo kar 700 evrov!

Dražba je s pomočjo medijske akcije k sodelovanju privabila 
ljudi iz vse Slovenije, predvsem pa nas je veselilo spoznanje, 
da je najvišjo ceno dosegel podpisan dres našega Ažbeta, 
za katerega smo iztržili kar 200 evrov. Naj omenimo, da je bil 
prav Ažbe ta, ki je našo šolo povezal z NK Mariborom, ki našim 
učencem že skozi celotno sezono omogoča brezplačne 
oglede domačih tekem. Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti 
obema pa tudi tudi vsem tistim, ki so (ne)uspešno dražili in 
tako marsikateri družini olajšali plačilo šolskih obveznosti.

Zapisala in foto: OŠ Janka Glazerja Ruše

DRAŽBA VIJOL'ČNIH DRESOV
Decembrska dobrodelna dražba je v šolski sklad OŠ Janka Glazerja prinesla kar 700 evrov

INKLUZIVNO DELOVNO MESTO
Nova storitev Zavoda RS za zaposlovanje "Inkluzivno kreiranje delovnih mest"
Spreminjajoči se trg dela in okoliščine, v katerih delujemo, 
od nas zahtevajo stalne prilagoditve in razvijanje novih 
storitev. Potrebno je stopiti naproti tako delodajalcem kot 
brezposelnim osebam, zato se trudimo, da v nove projekte in 
storitve z roko v roki vključujemo oboje. Smo most, ki na trgu
dela povezuje, zato smo razvili storitev Inkluzivno kreiranje 
delovnega mesta.

Gre za storitev, s katero želimo prispevati k optimizaciji 
delovnih procesov tam, kjer se srečujejo s pomanjkanjem 
določenega kadra in posledično ostajajo nekatere naloge 
neopravljene ali pa so nekateri zaposleni preobremenjeni 
s kompleksnimi nalogami. Rešitev je inkluzivno kreiranje 
delovnega mesta.

Kako poteka kreiranje takega delovnega mesta?

• Sodelavci Zavoda se pogovorimo z delodajalcem ter 
skupaj analiziramo delovne procese in naloge za izbrana 
delovna mesta.

• Skupaj izberemo zahtevnejša delovna mesta, za katera 
delodajalec težje najde ustrezen kader.

• Ta delovna mesta skupaj optimiziramo tako, da ustvarimo 
novo delovno mesto za opravljanje enostavnejših del. S 
tem lahko omogočimo zaposlitev brezposelnim, ki le to 
težje najdejo.

• Če se delodajalec odloči za zaposlitev brezposelne 
osebe, mu omogočimo dodatno storitev, tako imenovani 
job coaching. Coach na delovnem mestu omogoča 
opolnomočenje novozaposlene osebe, delodajalca in 
celotnega tima. S takšno podporo dosežemo trajnejšo 
in učinkovitejšo integracijo novozaposlenega v delovni 
proces.

Prednosti za delodajalce so številne, saj tako pridobijo:
podrobnejši vpogled v delovne procese izbranih delovnih 
mest in njihovo analizo;

• vpogled v možnosti prerazporeditve obstoječih kadrov;
• izbor in selekcijo brezposelnih kandidatov;
• podporo pri uvajanju in spoznavanju novozaposlenega;
• skrajšanje uvajalnega obdobja;
• finančni in časovni prihranek;
• ugled družbeno odgovornega delodajalca.

Ker verjamemo v povezovanje in nove storitve ter projekte, 
vabimo zainteresirane deležnike na trgu dela, da se za 
dodatne informacije obrnejo na Urad za delo Ruše, na 
telefonski številki 02 62 00282.

Zapisala: Alenka Lobnikar, vodja urada za delo ZRSZ, 
Urad za delo Slovenska Bistrica, Ruše, Pesnica, Lenart
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SVETLICE V RUŠAH
V decembru so Svetlice pričarale praznično vzdušje

Že tradicionalno so v mesecu decembru v organizaciji Športnega 
Parka Ruše (ŠPR) in Občine Ruše zasvetile Svetlice v Rušah ter 
skupaj s pestrim decembrskim programom odprle vrata veselju 
in sladkostim, ki jih prinaša ta mesec. 

Najmlajši so se lahko zabavali ob otroških predstavah; Jelkin 
čudež (Gledališče KU KUC, 5. decembra), Božični pridnometer 
(Teater Cizamo, 12. decembra), Pod prazničnim dežnikom 
(Gledališče KU KUC, 19. decembra), Čudežna novoletna omara 
(Zavod Enostavno Prijatelji, 26. decembra), Nagajiva snežinka 
(Gledališče Kolenc, 2. januarja 2022) in spoznali bistvo 
praznikov ter obdarovanja, prijateljstva in srčnosti. Obiskala pa 
sta ju Miklavž in Božiček.

Vsi ljubitelji glasbe so uživali v koncertu Vokalne skupine 
Florentine (17. decembra), ki je navdušila obiskovalce z božično-
novoletnim repertoarjem. Ognjevitost, ljubezen in strast do 
glasbe so z akustičnim koncertom priigrali mladi glasbeniki 

skupine Kafe Teater (11. decembra). In srca so bila polna, saj je 
bilo čarobno. 

Celotno zgodbo pa je zaokrožila Podvodna razstava Najboljše 
fotografije, posnete v občini Ruše 2021 (Potapljaško društvo 
Nitro Diving, Decathlon, Občina Ruše, ŠPR, 10. decembra 
2021 do 10. januarja 2022), za katero se je bilo potrebno 
potopiti v bazen v Rušah.

Svetlice 2021 so se iskrile skozi čarobnost, umetniško 
ustvarjalnost, veselje do glasbe, fotografije, igre, skozi ljubezen. 
Naj zaključimo z besedami iz romana Leopolda Suhodolčana 
Svetlice: »Tu je dežela živih in tam je dežela mrtvih, in most je 
ljubezen, edino, kar preživi, edini pomen ...« 

Programe Javnega zavoda ŠPR financira Občina Ruše.
Zapisal: Javni zavod Športni park Ruše

Foto ŠPR: Božiček v Športnem parku Ruše

Foto ŠPR: Skupina Kafe Teater

Foto ŠPR: Otroška predstava Pod prazničnim dežnikom

Foto Uroš Zorman: Praznična okrasitev v našem krajuFoto ŠPR: Praznična okrasitev v našem kraju
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POSTANI PROSTOVOLJEC

ZA ZDRAVO TELO V ŠPORTNI PARK

Bodi del zgodbe, postani prostovoljec!

Športni park Ruše ponuja rekreacijo za vse generacije

Sodelujete lahko pri oblikovanju in izvedbi programov, kot so 
pustovanje, kresovanje, martinovanje, OktobeRuše fest, Ruška 
nedelja, Letni oder Ruše, dnevi športa, aktivnosti na Dravi, 
decembrske aktivnosti …

Posebnih pogojev ob prijavi ne bomo postavljali, z vsem srcem 
bomo cenili in z odprtimi rokami sprejeli vsakogar, ki bo skupaj z 
nami želel ustvarjati. Kot prostovoljec lahko sodeluješ pri:

• organizaciji dogodkov in prireditev,
• promociji aktivnosti, 
• pri operativni izvedbi,
• imate še vi kakšno idejo?

Soustvarjajte z nami, pridobite nepozabne izkušnje in izkoristite 
ugodnosti, ki vam jih bo prineslo prostovoljstvo (prost vstop na 
plačljive dogodke, malica in povračilo potnih stroškov v skladu 
z zakonodajo, nepozabno druženje z ekipo, nastopajočimi, 
udeleženci, edinstveno doživetje).

Veselimo se sodelovanja z vami. Ekipa ŠPR

Rekreativni bazen in bazen za otroke nudita rekreativno plavanje 
in številna vodna doživetja. Fitnes s kardio napravami in ostalimi 
trenažerji omogoča vadbo za vse mišične sklope in aerobno 
vadbo. Wellnes center ponuja sprostitev ob prijetni glasbi in 
vodenimi sprostitvenimi programi savnanja. V štiristeznem 
avtomatiziranem kegljišču je možna organizirana ali individualna 
vadba oziroma rekreacija. 

V kompleksu se nahaja tudi bar, kjer se lahko po rekreaciji 
sprostite, osvežite, naberete moči in poklepetate z izbrano 
družbo. V baru vas bo prijazno strežno osebje postreglo in 
razvajalo s pestro ponudbo zdravih proteinskih napitkov, smutijev 
in z domačimi ledenimi čaji. 

Veselimo se vašega obiska. Ekipa ŠPR

BODI DEL ZGODBE,

Vse, ki vas prostovoljstvo zanima, se lahko
prijavite s spletnim obrazcem, 
ki ga najde na spletni strani 
www.sportniparkruse.si ali 
poskenirate QR kodo, ki 
vodi do obrazca. 

Za več informacij smo dosegljivi na telefonski številki
031 388 635 ali 051 624 401.

POSTANI
PROSTOVOLJEC!
V svojo ekipo vabimo dela in zabave željne mlade 
ter mlade po srcu, da skupaj z nami 
prostovoljno soustvarjate zabavno, 
rekreativno in kreativno dogajanje v našem kraju.  

 

Veselimo se sodelovanja z vami!
 

Foto Marko Pigac MP Produkcija: Prostovoljci in ekipa LOR 2021
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RAZSTAVA ZIMA, OGENJ, ZA DUŠO
V Športnem parku Ruše razstavlja naš občan Jože Bačun 

V Športnem parku Ruše je na ogled 
razstava fotografij z naslovom Zima, 
ogenj, za dušo. 

Fotografije so delo našega občana 
Jožeta Bačuna, ki ga srečamo skoraj 
na vseh prireditvah v kraju. Jože Bačun 
skozi svojo kreativnost in ustvarjalnost 
ter z izjemnim čutom za fotografijo 
ovekoveči lepe trenutke, ki jih ponuja 
življenje. 

Razstava v harmonični celoti predstavlja 
umetnine narave skozi zimo, element 
ognja in čarobnost, ki ti pogreje dušo. 
Mojstrovine si lahko ogledate vsak dan 
med 8.00 in 21.00 uro. 

Vljudno vabljeni. 

Zapisal & foto: Športni park Ruše

NAPOVEDUJEMO V APRILU
Napovednik Športnega parka Ruše za april 2022

Javni zavod ŠPR bo v soboto, 9. aprila 2022, izvedel 
Pomladni dan športa, ki na zabavni način predstavi možnosti 
preživljanja prostega časa, rekreacije in športa v Rušah. V 
okviru tega bo izpeljan tudi športno-dobrodelni projekt Okrog 

Slovenije 2022 − Anžetovi triatloni (plavanje, kolesarjenje, 
tek), v sodelovanju s Športnim klubom EMI in Občino Ruše. 

Zapisal & foto: Športni park Ruše
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Pridružite se največjemu športnemu dobrodelnemu dogodku 
v Sloveniji in s športom pomagajte promovirati gibanje ter z 
dobrodelnostjo pomagajte otrokom z rakom in drugimi težkimi 
boleznimi. Športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije – 
Anžetovi triatloni je nastal z namenom pomoči otrokom, ki jih 
prizadenejo rak in druge težke neozdravljive bolezni.  

Kdo je Anže?

Anže je fantek, ki se je tri leta bojeval in premagoval težko 
bolezen – rak. Živel je, kot sedaj njegova družina (Zvonka, 
Manca in Domen Žvegler), v občini Selnica ob Dravi. V 
letu 2018 so mu zdravniki napovedali le še nekaj mesecev 
življenja, a se je s svojo energijo, vztrajnostjo odločil, da bo 
premagal stanje raka. Le to stanje se mu je začelo popravljati 
in izboljševati. Na športnih dogodkih 42/42 je delal izjemne 
korake in dolžine teka in na tak način želel pomagati malim 
vitezom, ki se spopadajo z rakom in posledicami raka. 
Mnogim je postal navdih in motivacija. Na žalost se je njegovo 
zdravstveno stanje v letu 2019 začelo slabšati, bolezen se 
je razširjala in v avgustu 2019 smo se od 11-letnega Anžeta 
poslovili ... A Anže ostaja z nami, njegova volja in želja je 
gonilo za naprej.

Športno-dobrodelni projekt Okrog Slovenije 2022 – Anžetovi 
triatloni bo letos pripravljen in organiziran v obliki več dnevnih 
športnih dogodkov, v posameznem mesecu, v različnih 
regijah Slovenije. Otvoritveni športni dogodek pa bo potekal 
prav v Rušah.

Program dogodka:

• petek, 8. april 2022: 
 − dobrodelno plavanje, kolesarjenje in tek učencev ter 

dijakov (OŠ Ruše, OŠ Selnica ob Dravi, Gimnazija in 
srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše),

 − popoldanski program za vse od 16. ure do 20. ure na 
lokaciji Športni park Ruše (igrišča pri bazenu Ruše).

• sobota, 9. april 2022:
 − dobrodelno plavanje, kolesarjenje in tek za vse,
 − celodnevni program skupaj z dogodkom Pomladni dan 

športa, animacija, športna vsebina, glasbeni program na 
lokaciji Športni park Ruše (igrišča pri bazenu Ruše).  

Časovnica izvajanja dobrodelnega triatlona v petek in soboto:
 − plavanje: 8.00−9.45
 − kolesarjenje: 9.45–15.45
 − tek: 16.00–20.00

Oba športna dogodka bo v celoti izvedel športnik Bogomir 
Dolenc (plavanje 3.800 m, kolesarjenje 180 km, tek 42,2 
km). Pridružite se mu tudi vi.

Namen projekta je zbiranje denarnih sredstev za pomoč 
otrokom in mladostnikom z rakom in drugimi težkimi boleznimi. 
Vsa zbrana sredstva iz vseh dogodkov in sredstva, zbrana 
s strani donatorjev, se bodo v celoti donirala ustanovam in 
društvom, ki se dotikajo zapisane problematike. 

Več o projektu najdete na www.okrogslovenije.si

Zapisal: Bogomir Dolenc

Šport in dobra volja za otroke z rakom in drugimi težkimi neozdravljivimi boleznimi 
RUŠE SO DOBRODELNE

                 SLOVENIJE 2022
Anžetovi triatloni

Športno-dobrodelni projekt
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Javni zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše je v mesecu 
februarju pričel z aktivnostmi.

Vsak delovnik na sedežu na Mariborski cesti 31 med 9.00 in 
16.00 deluje MEDGENERACIJSKI CENTER. 

ZA OTROKE, TUDI PREDŠOLSKE, IN MLADOSTNIKE 
izvajamo, ustvarjalne delavnice, učno pomoč druženje, 
počitniške aktivnosti, praznovanja rojstnih dni, različne oblike 
svetovanja in izobraževanja.

ZA STAREJŠE izvajamo različne prostočasne aktivnosti, 
druženja, delavnice, predavanja, izobraževanja, prilagojeno 
telesno vadbo, prireditve in izlete.

URNIK MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

Za prihod v medgeneracijski center se lahko poslužite 
brezplačnih prevozov - PROSTOFER.  Za naročilo prevoza 
pokličite brezplačno tel. št.: 080 10 10 ali 030 479 856, 
vsaj 3 delovne dni prej.

SVETOVALNA (MOBILNA) PISARNA na sedežu zavoda 
in na terenu našim uporabnikom nudi:

• (u)pravno svetovanje in informiranje na različnih 
področjih, pomoč pri izpolnjevanje različnih vlog, pripravi 
pritožb v upravnih postopkih, enostavnih pogodb, 
sporazumov za razvezo zakonske zveze, pomoč pri 
urejanju stikov med starši in otroci, delitvi premoženja, 
pripravi oporok, predlogov za izvršbe, ugovorov ipd.;

• zagovorništvo in samozagovorništvo ranljivih 
skupin starejših, mladoletnih, invalidov, socialno 
ogroženih v vseh postopkih pred različnimi upravnimi in 
sodnimi organi;

• socialno pomoč  posamezniku in družini kot 

pomoč pri prepoznavanju socialnih stisk, iskanju rešitev, 
seznanjanju s storitvami, ki upravičencu lahko nudijo 
pomoč (pomoč pri uveljavljanju pravic iz socialnega 
varstva, naročanje pri zdravniku, povezovanje s strokovnimi 
službami, patronažno službo, zdravstvene službe, ZZZS 
ipd.);

• individualno psihoterapevtsko svetovanje osebam 
v stiski (ločitev, selitev, izguba bližnjega), težav v odnosih, 
dilem glede pomembnih odločitev (zamenjava službe, 
razhod s partnerjem), pogostega doživljanje stresa in 
osamljenosti, ...

Zavod deluje tudi na področju kulture pod sloganom 
»KULTURNO S KULTURO« s poudarkom na:

• izvajanju in organizaciji kulturnih prireditev in dogodkov v 
lastni režiji, v imenu Občine Ruše ali kot pomoč društvom,

• skrbi za kulturno dediščino in objekte in 
• kulturnem turizmu.

RASTemo SKUPAJ
Javni zavod Rast Ruše se predstavlja

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

09.00 - 10.00 Druženje ob čaju Druženje ob čaju Druženje ob čaju Druženje ob čaju Druženje ob čaju

10.00 - 11.00 Sproščanje z jogo
Kreativno šiviljski 

kotiček, Šola zdravja
Gibalne aktivnosti,

sprehod
Aktivni pilates

Ustvarjalne 
delavnice

11.00 - 12.00
Različne aktivnosti po 

želji uporabnikov
Različne aktivnosti po 

želji uporabnikov
Gibalne aktivnosti, 

sprehod
Različne aktivnosti po 

želji uporabnikov
Ustvarjalne 
delavnice

13.00 - 15.00 Učna pomoč Učna pomoč Učna pomoč Učna pomoč Učna pomoč

15.00 - 16.00 Prostočasne aktivnosti Prostočasne aktivnosti Prostočasne aktivnosti Prostočasne aktivnosti 
Prostočasne 

aktivnosti
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SVETOVANJA

TERAPEVTSKO SVETOVANJE 
Svetovanje mladostnikom, staršem mladostnikov ter 
starostnikom in njihovim svojcem.
Termin: vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.00 (po predhodni 
prijavi)
Lokacija: Zavod RAST Ruše

(U)PRAVNO SVETOVANJE
Splošni (u)pravni nasveti, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 
delitve premoženja, skrbništvo, stiki, preživnina, zapuščinski 
postopki, …
Termin: vsako sredo od 9.00 do 10.00 in od 15.00 do 
16.00 (po predhodni prijavi)
Lokacija: Zavod RAST Ruše

SVETOVANJE IN PODPORA PRI DEMENCI 
Svetovanje osebam v zgodnjih fazah demence, svojcem, 
negovalcem oseb z demenco in drugim.
Termin: vsak tretji torek v mesecu ob 10.00 (po predhodni 
prijavi)
Lokacija: Zavod RAST Ruše

POGOVOR Z VARUHINJO BOLNIKOVIH PRAVIC 
Za informacije o dogodku spremljajte našo spletno in 
Facebook stran.

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH NA 
ANDRAGOŠKEM ZAVODU MARIBOR
Program PUM-O je neformalni izobraževalni program, 
namenjen ranljivi skupini mladostnikov, starih 15 do 26 let, 
ki so brez zaposlitve, se ne šolajo ali pa se šolajo in se tam 
soočajo s problemi ter se sprašujejo, kako, predvsem pa 
kam naprej. Mentorska ekipa nudi spodbudno okolje pri 
oblikovanju poklicne identitete, vključevanju na trg dela ali v 
izobraževanje, razvijanju temeljnih vseživljenjskih kompetenc 
in sprejemanju in opolnomočenju sebe in okolice. 
Za več informacij pokličite na 02 234 11 30 ali 041 776 834 
oziroma pišite na: pum@azm-lu.si

MOŽNOST NAJEMA PROSTOROV za različne dejavnosti in 
aktivnosti. Za več informacij nam pišite.

POSTANI UPORABNIK ali PROSTOVOLJEC ZAVODA RAST RUŠE
in seveda PRIDI na Mariborsko 31, Ruše

Pokličite nas na 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-rast.si

Spremljajte nas na naši spletni strani www.zavod-rast.si in na Facebooku ter bodite obveščeni o vseh aktualnih 
dogodkih. 

Uporabnike in obiskovalce Zavoda Rast Ruše prosimo, da upoštevajo veljavne ukrepe za zajezitev bolezni covid-19.

V Zavodu Rast Ruše za valentinovo
VALENTINOVA ČAJANKA

V ponedeljek, na dan Valentina, je prostore Zavoda Rast objel 
aromatični vonj čajev in zvok zimzelenih popevk. Ob svečkah 
in romantičnem vzdušju smo večer popestrili s pokušino 
čajev. Goste je pričakala miza s sladkim presenečenjem. Po 
klepetu in nežni glasbi nepozabnih zimzelenih melodij, za 

katere je poskrbel DJ Pala, smo predstavili nekaj zanimivosti 
o čajih. Sledila je pokušina šestih posebnih čajev, med vsako 
pokušino pa so nas razveselile popevke ansambla Nikoli ni 
prepozno ter DJ Pala z nežnimi melodijami. Kot prvega smo 
predstavili sadni čaj za poživljanje, sledil je svež zeliščni 
čaj mete in rožmarina, po daljšem klepetu je sledil tretji čaj 
za krepitev imunskega sistema z bezgom. Po naslednjem 
nastopu glasbene skupine smo se lotili pokušine dveh sladkih 
sadnih čajev hruške z neverjetno polno aromo, nato pa s 
cimetom in jabolkom poskrbeli za rdeča lička zaljubljencev. 
Ob poslednjem čaju, zeliščnem pripravku za pomirjanje, smo 
se s težkim srcem poslovili. Ob pijači nas je spremljal Hotel 
Veter.

Obiskovalci navdušenja niso mogli skriti in obljuba vsekakor 
velja, da se čajanka mora spet ponoviti. 

Zapisal & foto: JZ Rast Ruše
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Kulturne prireditve in 12. Glazerjevi dnevi v Rušah
KULTURA V MARCU

8. MAREC, PRIREDITEV KULTUR-A

Prireditev poteka 8. marca 2022 ob 10. uri v Zavodu Rast 
Ruše (Mariborska 31, Ruše) in je odprta za javnost.

V mesecu, namenjenemu poeziji, pripravljamo dan, namenjen 
ruškim kulturno-uspešnim ženskam. Med njimi je vsekakor v 
ospredju Glazerjeva hči, Alenka. V sodelovanju s Knjižnico 
Janka Glazerja Ruše bomo pregledali opus »Rušank«, 
avtoric knjig. Svoj pogled bomo tokrat usmerili v mlade 
avtorice proze in poezije. Na prireditvi se nam bo pridružila 
avtorica, sedaj že dveh romanov, Tjaša Gašparič. Z njo bomo 
pogledali v ozadje priprave knjige, od navdiha, ideje, vsebine, 
do tiska, izdaje in na koncu tudi promocije. V ospredje torej 
postavljamo mlade kulturnice, temu primerno se nam bo na 
odru pridružila odlična kitaristka Veronika Kašman. Seveda 
pa sledi še uradna otvoritev razstave izbora Glazerjevega 
literarnega natečaja. 

GLAZERJEV LITERARNI NATEČAJ

Zavod Rast Ruše si prizadeva obuditi kulturo v Občini Ruše 
ter v okolici. V mesecu marcu častimo ruškega pesnika Janka 
Glazerja in slavimo pomen literature.
 
Da k pisanju spodbudimo tudi naše občane, smo na temo 
njegove pesmi Pomlad pripravili literarni natečaj krajše 
proze ali poezije. Z literarnimi deli želimo ozavestiti pomen 
slovenske literature. Otvoritev razstave literarnega natečaja 
bo 8. marca, ob dnevu žena, s prireditvijo Kultur-a. 

JANKO GLAZER, POMLAD

Spet grem čez skriti najin kraj – 
in zelenijo spet

nad mano bukve kot nekdàj,
ob poti žene cvet.

Spet dala so drevesa vonj
opojen, krepek, zdrav;

nihčè ni zimoval zastonj,
ne gozd in ne ljubav.

12. GLAZERJEVI DNEVI 

Glazerjevi dnevi bodo potekali v dveh delih, 1. del bo stekel 
na pesnikov rojstni dan, ki je tudi svetovni dan poezije in hkrati 
začetek pomladi, 2. del pa bo stekel v jeseni, septembra, 
ob jesenskem ekvinokciju, ko bomo lahko kak dogodek 
spremljali tudi zunaj, v naravi.
 
21. MAREC DAN JANKA GLAZERJA – SLAM POEZIJA

Prireditev poteka 21. marca 2022 ob 10. uri v Zavodu Rast 
Ruše (Mariborska 31, Ruše) in je odprta za javnost.

Na dan spomina izrednega kulturnika, domačina Janka 
Glazerja, se mu bomo počastili s sodobnim pristopom k 
poeziji s »slam poezijo«, ki jo predstavljajo SLAMZERINE 
s prijatelji. Njihov član, Matic Ačko, je lansko leto prejel 
prvo nagrado Evropske Poezije Slam v Belgiji. In kaj Slam 
poezija je? Je poezija z ritmom, kretnjami, z energijo, svežim 
pogledom in novim pristopom. V Slam poeziji sodeluje tudi 
občinstvo. Mogoče le koga zamika, da spiše pesem.

Istega dne, v ponedeljek, 21. marca 2022, ob 18.00 bo v 
Knjižnici Janka Glazerja v Rušah ob 129-letnici pesnikovega 
rojstva nastopil izjemni dvojec, dramski prvak Peter Ternovšek 
in kantavtor Peter Andrej. Umetnika bosta pod naslovom 
CIPROŠ z govorjeno in uglasbeno besedo predstavila poezijo 
kulturne ikone Maribora in Ruš.

Vabimo tudi na nadaljevanje, v četrtek, 24. marca 2022, 
ob 18.00, ko bosta oba umetnika v podobnem slogu, pod 
naslovom OB REKI, izvedla poezijo pesnice Alenke Glazer, ki 
se je od nas poslovila v letu 2020.

Oba dogodka bo do zaključka meseca spremljala razstava 
knjižnih izdaj in pesmi Janka in Alenke Glazer, ki jo bo 
pripravila Mariborska knjižnica.

Vljudno vabljeni na 1. del Glazerjevih dnevov, ki mu bo v 
septembru 2022 sledil 2. del.

Glazerjevi dnevi tokrat tečejo v sodelovanju Kluba KU 
KU, Glazerjeve domačije, zavoda Rast, Občine Ruše in 
Mariborske knjižnice.

Zapisal: Peter Andrej



29MAREC 2022
RUŠKI UTRIP

Svetovanje in podpora pri demenci v Zavodu Rast Ruše

Potujte na vlaku šole zdravja

ZAVOD ALOJA

ŠOLA ZDRAVJA

Smo edinstveni vlak ŠOLA ZDRAVJA, ki potuje po vsej 
Sloveniji. Postaje določamo sproti. Ustavljamo se po željah 
potnikov, ki želijo vstopiti na vlak. 

Naš vlak se servisira v Domžalah, kjer je tudi lokomotiva z 
glavnim vlakovodjo in ostalo ekipo, ki skrbi za redno in 
varno vožnjo. Ta hip je naša kompozicija sestavljena iz 248 
vagonov oranžne barve. Potujemo skozi 89 slovenskih občin. 
Potovanja z nami so varna, saj nas spremljajo tudi pravi 
mojstri, strokovno osebje − kineziologi. Vse pojasnijo in vse 
pokažejo v 1000 gibih. Naše potovanje je brezplačno. 

Da bo pot še naprej redna in ažurna, predvsem pa varna, 
vožnjo nadzira in sofinancira Glavna postaja v Ljubljani − 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE. Na naši spletni strani spremljajte 
vozni red vlaka Šola zdravja, da boste vedeli, kdaj pride na 
vašo postajo in da ga ne boste zamudili. Z vlakom trenutno 
potuje skoraj 4.500 potnikov. Bodite tudi vi med njimi!

Zapisala & foto: Neda Galijaš

Število oseb z demenco narašča. Zgodnje prepoznavanje 
demence in postavitev diagnoze temu porastu sledi z 
zamikom. Ob pojavu demence gre za tekmo s časom. 
Običajno je diagnoza postavljena šele v pozni fazi demence.
Zgodnja diagnoza omogoča zaviranje poteka bolezni in 
upada spoznavnih sposobnosti osebe z demenco. Na 
začetku sicer pogosto sproži šok in strah pred tem, kako bo 
potekala prihodnost in kako bo diagnoza spremenila življenje 

osebe in bližnjih. Omogoča pa diagnoza tudi, da začnemo 
iskati odgovore na vprašanja: Kaj sploh je demenca? Kako 
bo potekala? Kakšne spremembe in simptomi bodo prisotni? 
Kako na novo urediti življenje osebe z demenco in njenih 
svojcev? Kako zaščititi osebo in njeno premoženje? Kako kot 
družina prispevati svoj delež ter se čim bolj uspešno pripraviti 
in prilagoditi na spremembe, ki bodo sledile? Katere so 
pravice iz zdravstvenega in socialnega varstva?
 
Odgovore, kako »živeti z demenco«, pomagamo poiskati v 
programu »Svetovanje in podpora pri demenci.« Program 
v Zavodu Aloja, Maribor izvajamo že več let. Poteka v več 
občinah. V sodelovanju z Zavodom Rast Ruše organiziramo 
v Občini Ruše brezplačna predavanja in delavnice ali 
brezplačne osebne pogovore in svetovanja (tudi v domačem 
okolju). 

Več informacij, na telefonu 031 026 858 pri Lidiji Breznik, 
mag. soc. geront.
 
Zapisal: Zavod Aloja
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DUŠKA ŠKERJANC
Vse najboljše za 100. rojstni dan

NAŠ KRAJAN je bilo glasilo, ki je 40 let izhajalo v našem kraju 
Bistrica ob Dravi. Krajanom smo ga predstavili enkrat letno, 
v prednovoletnem času, in s kolegom Francijem Kuntnerjem 
sva imela navado obiskati tiste krajane, ki so obhajali visoke 
življenjske jubileje, nam bili voljni zaupati svojo življenjsko 
zgodbo, ki smo jo potem v tem glasilu opisali. A stoletnikov 
med njimi ni bilo, razen sedaj že pokojne gospe Marije 
Goričan. Pa tudi NAŠ-ega KRAJAN-a ni več …

Se nam je pa te dni ponudila priložnost, da med nami 
počastimo stoti rojstni dan naše ugledne, zaslužne sokrajanke, 
spoštovane gospe Duške Škerjanc – naše  Duške!

»NAŠA« je že skoraj 70 let, odkar se je priselila v naš kraj in 
pričela službovati na OŠ Ruše. O tem smo se pogovarjali tudi 
na obisku ob njeni 90-letnici. Sama je takrat povedala: »Rojena 
sem bila 5. februarja 1922 v Mariboru, se šolala na gimnaziji, 
sodelovala v društvu SOKOL in skavtski organizaciji. Družina 
me je vzgajala v naprednem duhu in vcepljala pozitivne norme 
moralnega, kulturnega in družbenega življenja, ki so mi bile 
tudi vodilo skozi vse življenje.«

Vojno je delno preživela v izgnanstvu v Srbiji, se tam povezala 

z aktivisti NOB in 1944 leta stopila v partizanske vrste. Po 
letu 1945 se je vrnila v Maribor, se predala učiteljskemu 
poklicu, službovala po več krajih v Sloveniji in se na koncu, 
do svoje upokojitve leta 1979, ustalila na OŠ Ruše. Poročila 
se je z Ludvikom Škerjancem in bila mama Miranu in Majdi. 
Žal ji sedanjega visokega jubileja ni bilo dano uživati s svojimi 
dragimi; po soprogu Ludviku in sinu Miranu je pred kratkim 
izgubila tudi hčerko Majdo, ki ji je bila v teh častitljivih letih v 
veliko oporo. Ostali sta dve vnukinji in dva vnuka, osrečujejo 
pa jo še trije pravnuki.

Izven profesionalnih dolžnosti se je zagnano aktivirala tudi 
v borčevskih organizacijah in za njeno angažiranost na tem 
področju je bila leta 2010 nagrajena z ZLATO PLAKETO 
ZVEZE BORCEV IN VREDNOT NOB in to ji je veliko pomenilo.

Vedno pa jo je izredno privlačilo in veselilo delo na kulturni 
sceni in skoraj ne najdemo  področja, kjer ne bi bila udeležena. 
Vedno se je trudila za razvoj kulture v našem kraju in to jo je 
tudi zelo osrečevalo. Tako je bila prisotna povsod, kjer se je 
pelo, igralo, plesalo … Trdila je – tam so dobri ljudje in tam 
se je počutila srečno in sproščeno. Tudi njena harmonika 
se je dostikrat oglasila ... Najdemo jo tudi na vodilnih 
mestih našega Kulturnega umetniškega društva SVOBODA, 
pripravljala je veliko predstavitev tako že znanih literarnih 
osebnosti kakor tudi lokalnih umetnikov, spominjamo se 
njenih čudovito pripravljenih proslav ob različnih priložnostih. 
Dolga desetletja je bila tudi mentorica recitatorske skupine. 
In ko je pred okoli 40 leti pričel izhajati NAŠ KRAJAN, je bila 
30 let članica uredniškega odbora in lektorica glasila. In ko je 
njena mobilnost postala nekoliko vprašljiva, je postala vneta 
članica ŠKARJIC, kajti vedno se je še rada kaj naučila …

Seveda leta telesu ne prizanašajo, a duh se ne da! 
»Svobodaši« in prijatelji pa jo še vedno radi obiskujemo, 
poklepetamo, se spominjamo preteklih časov, le da zadnje 
čase malce skoparimo z obiski iz znanih varnostnih razlogov 
in se raje poslužujemo telefonskih povezav.

Ob njenem visokem jubileju ji vsi krajani in še posebej člani 
KUD SVOBODA Bistrice ob Dravi želimo predvsem zdravja, 
da bi še lep čas lahko uživali v njeni družbi in se bogatili z 
njenim optimizmom.

Zapisala & foto: Slavica Ajd
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PREDAJA REKORDNEGA GRBA 
Prešernov dan in svečana predaja kvačkanega grba Občine Ruše v roke županji

Na Prešernov dan, 8. februarja 2022, smo v Kulturnem 
domu v Bistrici ob Dravi svečano obeležili slovenski kulturni 
praznik. Proslavo je s slovensko himno – Zdravljico − otvorila 
novoustanovljena ženska vokalna skupina Kalipso, ki deluje 
pod okriljem KUD Svoboda iz Bistrice ob Dravi. Dogodek sta 
organizirala KUD Svoboda in Zavod Rast Ruše. Na dogodku 
so nastopali tudi Folklorna skupina Korenine, Otroška 
folklorna skupina Koreninice, Bistriške frajle, Pubeci s klejti 
ter recitatorji.

Že dan prej, 7. februarja 2022, je svoja vrata z otvoritvijo 
razstave »Prešernovo skozi oči otrok« odprl tudi Zavod Rast 
Ruše. V kratkem kulturnem programu so se predstavili otroci 
Osnovne šole Janka Glazerja, dijaki Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše, učenci Konservatorija za glasbo in balet 

Maribor in varovanci VDC Polž, enota Ruše. Razstavo si je 
bilo mogoče ogledati do 25. februarja 2022 v avli zavoda 
Rast Ruše na Mariborski cesti 31 v Rušah, virtualno pa je 
ogled možen na Facebook strani Zavoda Rast Ruše. 

Na ta praznik je v sklopu projekta »Slovenija kvačka«, ki 
poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike 
Slovenije Boruta Pahorja, županji Občine Ruše, Urški 
Repolusk, kvačkarica Monika Ferš svečano predala kvačkan 
grb Občine Ruše. Tako smo z grbom naše občine postali tudi 
del Guinnessovega rekorda v letu 2022. Grb bo imel svoje 
posebno mesto v pisarni županje. 

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Jure Vrčko
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ZLATE NITKE SPOMINA

PETJE NAS POVEZUJE

S projektom zlate nitke spomina so sekcije ročnih del obdarile naše starostnike v DSO

Z bogoslužjem in pesmijo obeležili cerkveni in državni praznik

V življenju je najpomembnejše, da zaupamo sebi in da 
verjamemo, da nam s sodelovanjem uspe narediti marsikaj 
koristnega in humanega.

To je uspelo štirim sekcijam ročnih del v ruški občini. Čebelice 
iz Smolnika, Pisani nagelj iz Ruš,  Babuške iz Bezene in 
Škarjice iz Bistrice ob Dravi so po prvem projektu »Hobotnice 
in Meduze« za nedonošenčke mariborske porodnišnice 
nadaljevale delo z novim projektom »Zlate nitke spomina«. 

Lahko se pohvalimo, da smo iz volne izdelale copate, 
nogavice, rokavnike in topla pregrinjala. Vseh izdelkov je 
bilo 250. S podarjenimi izdelki smo polepšale bližajoče se 
praznike našim občanom, ki živijo v domovih za starejše in 
tistim, ki nimajo svojcev ali jih le-ti redko obiskujejo. Darilnim 
vrečkam smo dodale še lepe misli o dobroti, prijateljstvu in 
ljubezni, ki so povedale, da niso pozabljeni, ker jih imamo 
radi.

V nedeljo, 26. decembra 2021, na praznik svete družine, 
svetega Štefana in državnega praznika − dneva samostojnosti 
in enotnosti je bila v cerkvi Marijinega imena v Rušah darovana 
sveta maša.

Na pobudo domačega župnika, gospoda Roberta Senčarja, 
smo pri tej sveti maši sodelovali združeni zbori Mešani pevski 
zbor KUD Bezena, Mešani pevski zbor DU Ruše in domači 
župnijski mešani pevski zbor. Za začetek smo zapeli pesem 
Sveta družina, pred blagoslovom pa je zadonela slovenska 
himna. Po maši je sledil še kratki koncert božičnih pesmi. Za 
orglami je pevce spremljala Cvetka Hartman, dirigirala pa je 
Marina Pinter.

Z bogoslužjem in pesmijo, ki je zadonela iz kora, smo lepo 
obeležili cerkveni in državni praznik. Ker radi pojemo in 
si želimo, da petja ne bi bilo konec, smo si enotni, da to 
sodelovanje združenih zborov ne sme biti zadnje!

Zapisala & foto: Štefka Napotnik
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Projekt je vodila gospa Irena Fajt Šloser, ki je svoje delo opravila 
nadvse uspešno; bila je vztrajna, povezovalna, delovna, tako 
da smo naše delo uspešno zaključile. Finančni del je vodila 
predsednica Škarjic, gospa Silverija Belčič, ki je v okviru 
KUD Svoboda Bistrica ob Dravi prijavila projekt na natečaj 
občine Ruše. Poskrbela je za večino materiala, naredila 
načrte in napotke za izdelke, ki jih je tudi sama izdelovala. 
Na 11 srečanjih smo izmenjevale izkušnje, se oskrbele s 
potrebnim materialom in si lansko leto julija nadele skupno 
ime KREATIVA. Ime uporabljamo zgolj v namen sodelovanja v 
projektu, ki v vseh 4 društvih združuje 60 članic.

10. decembra 2021 smo v Bistrici ob Dravi zaključili naš 
projekt. Na prireditev smo povabili tudi županjo Občine Ruše, 
gospo Urško Repolusk in tudi vse predstavnice krajevnih 
odborov Rdečega križa. Kako lepo je bilo ob nastopu pevcev 
»Korenine«, ki jih nadvse požrtvovalno vodi gospa Ivanka 
Prapertnik, prisluhniti pesmi Bela snežinka. Tudi sami smo 
pritegnili, pevcem pa se je na odru pridružila tudi gospa 
županja. Res smo to pogrešali.

V nadaljevanju je gospa Irena Šloser Fajt predstavila oba 
projekta. V letu 2020 smo mariborski porodnišnici, zlasti 
oddelku za nedonošenčke, predali 175 bombažnih meduz in 
hobotnic, letos pa smo v okviru projekta Zlate nitke spomina 
izdelale 250 volnenih izdelkov. V domove za starejše občane 
smo jih odpeljale 150. Obiskale smo oba domova Danice 
Vogrinec, Dom pod gorco in Dom starejših občanov Tezno. 
Ostale izdelke smo podarili odborom Rdečega križa v občini 
Ruše, ki so naše izdelke dodali »prazničnim paketom« v dneh 
pred prazniki. Za podarjene izdelke se je zahvalila gospa 
Hedvika Potočar, ki koordinira delo odborov Rdečega križa 
v naši občini.

Za opravljeno delo naših članic v obeh omenjenih projektih 
se je zahvalila tudi gospa županja, ki je naše delo vseskozi 
spremljala in nas spodbujala. Ob upoštevanju PCT pogojev 
smo skupaj nazdravili našemu delu in novemu letu. 

Zahvaljujemo se vsem 60 pridnim »ročnodelkam«, gospe 
Ireni Šloser Fajt, ki je v to delo vložila mnogo truda, gospe 
Silveriji Belčič, ki nam je nudila veliko pomoči in gospe Cveti 
Svenšek, ki je opravila ogromno dodatnega dela.

Razveselile smo se vseh pohval, ki ste jih na Facebook 
straneh naše občine objavili in s tem pokazali, da ste opazili 
naše delo in prizadevanja, da našim soobčanom povemo, da 
nam je mar zanje in,da jih imamo radi. Gospa Jelica Gril, ki 
živi v domu na Teznem, se je zahvalila za lep izdelek, zlasti pa 
za našo pozornost.

Članice ročnodelskih krožkov smo se že prej srečevale na 
vsakoletnih razstavah, smo pa se s sodelovanjem v tem 
projektu še bolj povezale in spoprijateljile. Ne rečemo zaman 
v slogi je moč!

V razmerah, v katerih trenutno živimo in ki trajajo že kar 
dolgo, ko je omejena naša svoboda druženja in skupnega 
dela, nismo obupale, ampak smo delale. Zavedamo se, da je 
najpomembneje, da smo zdrave in da se imamo rade. Delale 
bomo tudi v bodoče, saj že iščemo nove ideje za naše skupno 
ustvarjanje. Porabljena volna bo grela naše starostnike in 
tudi nas. Med nami so se spletle nitke spomina in človeške 
topline.

Nadvse lepa misel Rudija Kerševana pravi:

»Ni tako majhne kapljice, da se zaradi nje ne bi povečal 
ocean. Vsak izmed nas je kapljica človeštva.« 

Članice KREATIVE vabimo k sodelovanju prav vse, ki čutijo 
in želijo pomagati. Bodite tudi vi dodatne kapljice, ki lahko 
skupaj zrastejo v mogočno reko dobrote. Naj bo leto 2022 
polno zdravja in kar največ mirnega življenja, kjer bomo lahko 
ustvarjale.

Zapisala: Zdenka Vidmar
Foto: Občinska uprava
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KORK RUŠE
Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše se zahvaljuje za dobrodelnost

Po pripovedovanju nekdanjega predsednika KORK Ruše, 
gospoda Viktorja Paradiža, naj bi organizacija delovala vse od 
leta 1954, ko naj bi bila v Rušah izvedena prva krvodajalska 
akcija. Leta 1955 pa naj bi bil ustanovljen tudi odbor KORK 
Ruše. Krvodajalstvo, ki je ena od temeljnih nalog Rdečega 
križa Slovenije, je krajevna organizacija Rdečega križa Ruše 
vsa leta skrbno ohranjala. Trikrat na leto smo  v sodelovanju 
z območnim združenjem Rdečega križa Maribor organizirali 
krvodajalske akcije, ki se jih je udeležilo lepo število krvodajalk 
in krvodajalcev. Za izkazano nesebično pomoč – darovanje 
krvi – vsem iskrena hvala. 

Temeljna naloga Rdečega križa Slovenije, ki jo izvaja tudi 
KORK Ruše, je socialna dejavnost oziroma nudenje pomoči 
najbolj ranljivim skupinam (brezposelnim, brezdomcem, 
starejšim, bolnim, posameznikom in družinam) s prehranskimi 
paketi, oblačili, obutvijo, belo tehniko, pohištvom, šolskimi 
potrebščinami itd. V primeru, da imate kaj od naštetega in 
je zelo dobro ohranjeno ter tega več ne potrebujete, lahko 
stvari oddate vsako delovno sredo v skladišču KORK Ruše, 
Kolodvorska ulica 38 (nekdanja reševalna postaja), od 15.–
16. ure. Prosimo, da upoštevate varnostne ukrepe proti 
covidu (maska, razdalja, razkuževanje). 

Vsako leto, v kolikor se izkaže potreba, pomagamo otrokom 
iz socialno šibkih družin s finančnim prispevkom, da se 
lahko udeležijo zdravstvenega letovanja v Punatu. Pred covid 
pandemijo smo v zahvalo krvodajalcem organizirali ekskurzijo 
in vsem jubilantom, ki so kri darovali 10, 20, 30, 40, 50, 60 
ali 70-krat podelili priznanja. Prav tako smo v mesecu oktobru 
ob svetovnem dnevu hrane izpeljali akcijo »DROBTINICA«. 
Zbran denar, ki smo ga prejeli od prodaje doniranega kruha, 
smo v celoti predali šolski skupnosti OŠ Janka Glazerja 
Ruše za šolski sklad, ki je namenjen otrokom iz socialno 
šibkih družin. Kruh, ki nam je ostal, pa smo darovali kuhinji 
za brezdomce. Tako smo z eno akcijo naredili dve dobri deli.

S finančnimi prispevki pa pomagamo tudi družinam v različnih 
stiskah, kot so posledice požara, elementarnih nesreč, 
invalidnost itd. Da pa to lahko počnemo, zbiramo prostovoljne 
prispevke za koledarje, ki jih vsako leto v mesecu decembru 
ponujamo od vrat do vrat. Lani smo se zaradi pandemije 
odločili za položnice, ki smo vam jih skupaj s koledarjem v 
vrečki pustili na vratih stanovanj in hiš. Iz logističnih razlogov 
smo si krajevne organizacije (ki so se tudi odločile za ta način 
zbiranja prostovoljnih prispevkov) morale same ročno izpisati 
preostanek številke računa posamezne organizacije. Denar, 
ki ste ga nakazali na račun SI56 0451 5000 0397 432, 
sklic SI00 52010-57, gre izključno na račun naše krajevne 
organizacije in z njim tudi razpolagamo. 

Hvala vsem, ki ste nam namenili finančna sredstva, da skupaj 
pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. Zahvala gre tudi 
gospodu Uršiču iz Tovarniške 51, Ruše, ki nam je daroval 
700 kg moke, ki smo jo še pred prazniki krajevne organizacije 
razdelile med socialno šibke krajane Ruš, Bezene, Bistrice 
ob Dravi in Smolnika-Fale.        

ISKRENA HVALA vsem, ki nam omogočajo pomagati ljudem 
v stiski. 

Zapisala & foto: Hedvika Potočar, predsednica KORK 
Ruše

OBVESTILO
Krajevna organizacija KORK Ruše vas obvešča, da je s 1. februarjem 2022 mesto 
predsednice Krajevne organizacije Rdečega križa Ruše prevzela Renata Štritof. 

Kontakt dobite na sedežu Občine Ruše.



DAN URA DOGODEK ORGANIZATOR/LOKACIJA

Vsak delovni dan 09.00 - 13.00 Druženje in prostočasne aktivnosti za starejše Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak delovni dan 13.00 - 16.00 Učna pomoč in prostočasne aktivnosti za otroke Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak ponedeljek 10.00 - 11.00 Sproščanje z jogo Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek 10.00 - 12.00 Kreativno šiviljski kotiček (manjša šiviljska popravila za starejše) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek 10.00 - 11.00 Šola zdravja Zavod Rast Ruše - sedež

Vsako sredo
09.00 - 10.00
15.00 - 16.00

(U)pravno svetovanje (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak četrtek 10.00 - 11.00 Aktivni pilates Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek in četrtek 10.00–12.00 Ustvarjalne delavnice za predšolske otrok Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak tretji torek 10.00 - 12.00 Svetovanje in podpora pri demenci (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsako tretjo sredo 17.00–18.00 Terapevtsko svetovanje (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak drugi četrtek 10.00 - 11.00 Klepet z županjo Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak dan 08.00 - 21.00 Razstava fotografij Zima, ogenj, za dušo – Jožef Bačun ŠPR - sedež

Vsak delovni dan
11.30 -12.00
17.30 - 18.00

Program sprostitvenih vsebin v savni ŠPR - sedež

Vsak vikend
11.30 -12.00
15.30 -16.00
17.30 -18.00

Program sprostitvenih vsebin v savni ŠPR - sedež

Vsak torek in četrtek 08.15–09.00 Vadba v vodi ŠPR - sedež

Vsako nedeljo 10.00 - 12.00 Ustvarjalne delavnice za otroke ŠPR - sedež

Vsako zadnjo sredo 13.00 - 16.00 Županjine urice – predhodno naročilo na tel. št.: 02 669 06 50 Občina Ruše - sedež

7. 3. 2022 10.00 - 12.00
Izobraževalno karierno svetovanje brezposelnim - Andragoški 
zavod (po predhodni prijavi)

Zavod Rast Ruše - sedež

7. 3. 2022 09.00 - 12.00 Praznovanje ob Dnevu žena (MGC) Zavod Rast Ruše - sedež

8. 3. 2022 10.00 - 12.00 Prireditev KULTUR-A, dan literature Zavod Rast Ruše - sedež

15. 3. 2022 10.00 - 12.00 Predavanje o demenci Zavod Rast Ruše - sedež

8. 3. 2022 10.00 - 12.00 Prireditev KULTUR-A, dan literature Zavod Rast Ruše - sedež

21. 3. 2022 10.00 - 11.00 Dan Janka Glazerja, slam poezija Zavod Rast Ruše - sedež

21. 3. 2022 18.00 - 19.00 12. Glazerjevi dnevi - 1. del
Zavod Rast Ruše, Glazerjeva 
domačija so. p., Knjižnica 
Janka Glazerja Ruše

24. 3. 2022 18.00 - 19.00 12. Glazerjevi dnevi - 1. del
Zavod Rast Ruše, Glazerjeva 
domačija so. p., Knjižnica 
Janka Glazerja Ruše

26. 3. 2022 dopoldan Čistilna akcija "Očistimo Ruše" občina Ruše 

4. 4 - 8. 4. 2022 10.00 - 12.00 Dan za spremembe - pogovor z varuhinjo bolnikovih pravic Zavod Rast Ruše - sedež

9. 4. 2022 celodnevno Pomladni dan športa. Športno dobrodelni projekt Okrog Slovenije ŠPR - več lokacij v Rušah

21. 4. 2022 10.00 - 12.00
Delavnica za starejše o uporabi pametnih telefonov (po predhodni 
prijavi) 

Zavod Rast Ruše - sedež

22. 4. 2022 11.00 - 13.00 Kulturni program in predaja Beribajt uporabnikom
Občina Ruše, Knjižnica in 
Osnovna šola Janka Glazerja 
Ruše, Zavod Rast Ruše

PRIDRUŽI SE NAM
Napovednik dogodkov marec - april 2022



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

ŠPORTNI PARK RUŠE 
Šolska ulica 17, 2342 Ruše
Telefon: +386 31 388 635
pisarna@cezam.org
www.cezam.org

ZAVOD RAST RUŠE
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
info@zavod-rast.si
www.zavod-rast.si

MARIBORSKI VODOVOD
Klicni center: 080 19 51

TELEKOM
Klicni center: 080 10 00

ELEKTRO MARIBOR
Klicni center: 080 21 05

PLINARNA MARIBOR
Klicni center: 02 22 843 00

CENTER ZA SOCIALNO DELO
Enota Ruše
Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše
02 673 01 50

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Urad za delo Ruše
Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše
02 620 02 80

ČISTILNA AKCIJA
"OČISTIMO RUŠE"

Spoštovane občanke in občani Občine Ruše.

Vljudno vabljeni k sodelovanju v spomladanski
čistilni akciji na območju Občine Ruše, ki jo bomo
izvedli v soboto, 26. 3. 2022.

Vse podrobnejše informacije o izvedbi čistilne akcije
bomo, najkasneje 10 dni pred izvedbo čistilne
akcije, objavili na spletni  in Facebook strani Občine
Ruše . V primeru slabega vremena bo čistilna akcija
izvedena v soboto, 2. 4. 2022.

Čistilna akcija bo izvedena ob upoštevanju vseh
takrat določenih ukrepov in navodil NIJZ.


