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Spoštovane občanke in občani, 

pred nami so pomladni navdihujoči dnevi polni 
optimizma in sončnih žarkov upanja. Vendar te žarke 
upanja na evropskih tleh zamegljuje nerazumna 
vojna v Ukrajini. Vojna med Rusijo in Ukrajino že 
vpliva na ceno energentov na trgu in posledično 
na gospodarstvo in naša življenja. Nedvomno bo 
slednje vplivalo tudi na izvedbo projektov občine, 
saj se dobave materialov na trgu zamikajo, cene pa 
dnevno povišujejo. 

Hkrati pa se v naši občini v zadnjih mesecih srečujemo s pomembnim 
vprašanjem, starim že najmanj 30 let in sicer prostorskim umeščanjem tras 
nove državne ceste v Rušah. Zapuščina na tem področju je precej nehvaležna, 
saj kljub že umeščeni eni varianti trase, se cesta na tej trasi ni zgradila, hkrati 
pa se je na tem območju dovolilo poselitev čez samo traso. Na tem območju 
danes več ne moremo govoriti o obvoznici, saj ta varianta ceste naselja ne 
obvozi, ampak ga seka.

Ravno nastala poselitev v zadnjih 30 letih ob prvotni varianti (varianta 1) 
umeščanja trase nove državne cest, ki na zahodu preseka stanovanjsko 
območje, je botrovala, da so se proučile še druge možnosti umeščanja 
trase nove državne ceste. Novo traso obvoznice ob železnici (varianta 2), 
so predlagali strokovnjaki, ki so nato v študiji variant tehtali več vidikov in na 
osnovi tega vrednotenja kot najprimernejšo ocenili varianto 2, ki jo je potrdilo 
Ministrstvo za infrastrukturo. V tej fazi prostorskega načrtovanja se izvajajo 
aktivnosti preučevanja študij variant umeščanja v prostor in ceste še niso 
umeščene v prostorske akte.

Občina je v sredini marca 2022 tudi izvedla javno predstavitev delovnega 
gradiva študije variant prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v 
Rušah, na kateri so strokovnjaki predstavili prednosti in slabosti posamezne 
variante. Namen je bil predvsem občankam in občanom celovito predstaviti 
doslej izvedene aktivnosti, pridobiti njihova mnenja in v sodelovanju s 
strokovnjaki odgovoriti na njihova vprašanja.

S prostorskim načrtovanjem, ki posega v rabo prostora, razporeditvijo 
dejavnosti, usmerjanjem prostorskega razvoja… se na nivoju občinske uprave 
ukvarja stroka. Da pa lahko Občinski prostorski načrt ugleda luč sveta, ga 
mora sprejeti občinski svet, ki je v lokalni skupnosti organ odločanja. V njem 
so naši voljeni predstavniki. Ta lahko razpiše pred sprejemanjem Občinskega 
prostorskega načrta svetovalni referendum in na najbolj demokratičen način 
izve, kaj je volja občanov v zvezi z obvoznico, ali pa v postopku sprejemanja 
Občinskega prostorskega načrta izloči katero izmed predlaganih variant trase. 

Državna obvoznica je 30 in več let star in nerealiziran projekt, ki ga vodi in 
usmerja država. Razumem stisko ljudi, tako tistih ob 30 let vrisani in nerealizirani 
trasi, tistih ob trasi ob železnici, ki je bila do sedaj strokovno ocenjena kot 
najprimernejša in tistih ki desetletja živijo ob državni cesti in se jim obvoznica 
obljublja že vrsto let. V Rušah smo v fazi prostorskega planiranja, do sprejema 
prostorskega načrta nas ločijo še meseci, morda celo leta, posamezniki pa 
prezentirajo zgodbo v zvezi z obvoznico, kot da se dela na trasi že izvajajo 
in stroji grenijo občanom življenje. Država ima v Načrtu razvojnih programov 
obvoznico Ruše, v naslednjem desetletju, leta 2031. Do takrat bomo imeli v 
Rušah 3 x lokalne volitve in se lahko teoretično zamenjamo 3 župani in vsak se 
bo ukvarjal s to temo, obvoznico.

Razumljivo je, da tovrstni projekti pogosto naletijo na pomisleke ali 
nasprotovanja ter da je popolni konsenz težko doseči. Zato smo veliko napora 
vložili v strokovno javno predstavitev doslej izvedenih aktivnosti priprave študije 
variant umeščanja tras nove državne ceste in trudimo se sproti odgovarjati na 
vprašanja občank in občanov. 

Še naprej si bom prizadevala k transparentni komunikaciji v tem projektu in 
trajnostnemu prostorskemu razvoju kraja ob upoštevanju širšega interesa 
občanov Ruš.

                                                            Vse Dobro,
                                                                    Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše|april 2022
Naklada: 3.000 izvodov

Glasilo brezplačno prejmejo gospodinjstva v 
občini Ruše. Glasilo raznaša Pošta Slovenije. V 
primeru, da glasila ne prejmete na dom, lahko 
brezplačen izvod dobite na sedežu Občine Ruše.  

Izdajatelj: Občina Ruše
ISSN 2784-5621
Grafično & vsebinsko oblikovanje: Korektor, 
Suzana Rudež s.p.
Video vsebina: VP Plamen, Uroš Zorman s.p.
Lektoriranje: Gordana Rodinger, s.p. 
Tisk: Tiskarna Babič, Babič Luka s.p.  
Naslovnica: Arhiv občine (1. maj 2019)
Simbolične fotografije: Stock - Envato

SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma junija 2022. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 9. maja 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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Županji občin Ruše in Selnica ob Dravi sta 16. marca 2022, 
skupaj z direktorjem podjetja Komunala ODTOK d. o. o.,  
Andrejem Sitarjem, svečano podpisali Sporazum o čiščenju 
odpadne vode na čistilni napravi Selnica ob Dravi, v katerem 
se urejajo pravice in obveznosti v zvezi z uporabo Čistilne 
naprave Selnica ob Dravi za izvajanje storitev čiščenja za 
Občino Ruše. 

S podpisom sporazuma nadaljujemo skupne aktivnosti 
za implementacijo projekta celovite rešitve odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod v naši občini, s katerim sledimo 

evropskim okoljskim standardom in izboljšujemo kvaliteto 
vsakodnevnega življenja ljudi v občini. Koncept, ki smo ga 
izbrali, predvideva priključitev kanalizacijskega sistema Ruš 
na ČN Selnica v sosednji občini, izgradnjo komunalne čistilne 
naprave za vzhodni del občine (izvedba čistilne naprave na 
lokaciji ČN Bezena je v zaključni fazi), odpadne vode iz dela 
Smolnika ter zahodnega dela Ruš pa bi se, kot do sedaj, 
čistile na ČN Geberit.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Svečan podpis sporazuma o priključitvi na Čistilno napravo Selnica
PRIKLJUČITEV NA ČN SELNICA

Spremembe predpisov za pridobivanje subvencij EKO sklada
SUBVENCIJE EKO SKLADA
V Uradnem listu RS, št. 203/2021, je bil 24. decembra 
2021 objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, 
ki določa, da s 1. marcem 2022 preneha veljati Odlok o 
načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (vključeni 
Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem 
polju), prav tako tudi za občine Ljubljana, Murska Sobota in 
območje Zasavja. Zaradi večje onesnaženosti zraka bo odlok 
ostal v veljavi le še v MO Celje.

Za občine v Podravju tako od 1. marca 2022 velja, da bodo 
subvencije EKO sklada občanom vseh občin dosegljive pod 
enakimi pogoji, ker za nobeno občino ne bo več veljalo, da 
sodi pod degradirano območje iz naslova onesnaženosti 
zunanjega zraka. Na podlagi odlokov, ki so se s 1. marca 
2022 ukinili, so namreč občani teh občin lahko pridobili 
določene višje subvencije za zamenjavo kurilnih naprav. 
Z ukinitvijo odlokov se izenačuje višina subvencij za vse 
državljane enako, v določenih občinah so bile po starem 
mogoče tudi subvencije za  plinske kotle, ki pa se z ukinitvijo 
odloka povsem ukinjajo. Lahko pa se bodo pridobile 
subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne 
črpalke na določenih območjih, kjer te prej niso bile mogoče.
Z namenom ohranjanja kakovosti zraka na nacionalnem 
nivoju je MOP pripravil Operativni program ohranjanja 
kakovosti zunanjega zraka s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj 
enoten in veljaven za vse občine.

EKO sklad bo še naprej podeljeval subvencije po objavljenih 
javnih razpisih na področjih:

• Ogrevanja in prezračevanja,
• Izolacije in oken, 
• Vozil,
• Električne samooskrbe,
• Nakupa/gradnje/celovite obnove stanovanjske stavbe,
• Menjave cevi in oblog,
• Vode,
• Odpadkov,
• Gospodinjskih aparatov.

Vse prijave, ki so na EKO sklad prispele do 28. februarja 
2022, bodo obravnavali še po dosedanjih pogojih, vloge po 
1. marcu 2022 pa z upoštevanjem ukinitve odloka.

Veljavni razpisi so objavljeni na spletni strani EKO sklada 
(https://www.ekosklad.si/prebivalstvo). 

Za tehnične informacije in natančnejše informacije o pogojih 
za pridobitev subvencije ali kredita pa priporočamo, da se 
obrnete na Energap (Energetska agencija za Podravje) tel. 
(02) 234 23 60 ali svetovalno pisarno EKO sklada ENSVET, 
tel. 02 23 42 363, 070 574 630.

Zapisala: Irena Kozar, Skupna služba varstva okolja SOUM
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Sredi pohorskih gozdov, natančneje v Rušah, se nahaja 
edinstven kamniti amfiteater, ki predstavlja arhitekturno 
turistično znamenitost naravnega pomena, ki je vpisana v 
evidenco kulturne dediščine Republike Slovenije.

Prelepo naravno gledališče »Pod goroj« je bilo na pobudo 
domačina Vekoslava Janka, sicer prvaka ljubljanske opere, 
dokončno zgrajeno leta 1931. Prostor amfiteatralne oblike, 
pod vznožjem Pohorja, razpolaga z 800−1000 sedežev in je 
zredno akustičen.

Prva predstava je bila uprizorjena leta 1932 (ljudska igra – 
Finžgarjev Divji lovec), nato pa vsako leto po ena predstava, 
ki je v to idilično okolje z naravnimi kulisami privabila tudi 
po več tisoč gledalcev. Glas o ljudskih ljubiteljskih igrah v 
Rušah je segel v ves slovenski prostor. Za Maribor je bil k 
vsaki predstavi organiziran poseben vlak. Rekorden obisk sta 
doživeli Miklova Zala (1938) in Matija Gubec (1940), saj si ju 
je ogledalo preko 6000 gledalcev.

Naravno okolje ruškega letnega gledališča je kljub letom 
ostalo skoraj neokrnjeno. Zob časa res ni prizanesel vrbi 
žalujki in nekaterim smrekam, tudi velikanske lipe, nekdanjega 
simbola ljudskih iger, ni več, ostali pa sta skromna kapelica 
in »knežji kamen«, ki sta v letih 1933 in 1938 predstavljala 
kulisi za izvedbo Jurčičevih Rokovnjačev in Sket − Šolnikove 
Miklove Zale.

Letno gledališče oživi vsako leto avgusta, kot glavno prizorišče 
Festivala letni oder Ruše (FLOR), festivala gledaliških iger 
(komedij), koncertov, otroških, lutkovnih in gledaliških 
predstav. 

Ker  je  ta naravni biser  tudi pomembna arhitekturna 
znamenitost v turističnem razvoju kraja, Občina Ruše 
v prihodnjih letih načrtuje nadgradnjo in posodobitev 
obstoječega amfiteatra. S tem bo omogočila izvajanje 
prireditev in drugih dejavnosti v vseh letih časih. 

Usmeritev Občine Ruše je v zagotavljanju kvalitetnih 
pogojev bivanja, dela in razvoja. Tako je tudi zagotavljanje 
ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih 
programov pomembna razvojna naravnanost občine. 
Kulturno prireditvena infrastruktura namreč predstavlja 
pomemben element regionalnega razvoja, ustrezno 
kulturno udejstvovanje pa pomembno komponento razvoja 
prebivalcev.

Ker Letno gledališče predstavlja pomemben kulturni biser v 
občini in so z leti vidne sledi uporabe in dotrajanost amfiteatra, 
je občina pristopila k investiciji obnove in nadgradnje, s čimer 
bo Letno gledališče omogočalo nove vsebine, kot je najem 
manjšega konferenčnega prostora, poroke na prostem, 
prireditve z urejenimi prostori za nastopajoče in ureditev 

Težko pričakovana obnova arhitekturnega bisera v objemu Pohorja
OBNOVA LETNEGA GLEDALIŠČA

Foto Olga Malec: Letno gledališče Pod goroj

Foto iz arhiva Olge Malec: Miklova Zala

Foto MP PRODUKCIJA, Marko Pigac s.p.: festival Letni oder Ruše 
2021, Jan Plestenjak
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sanitarij na samem prizorišču ter s tem omogočila razvoj tudi 
kulturnemu turizmu. 

Občina bo v sklopu investicije obnovila propadajoče Letno 
gledališča in zgradila večnamensko stavbo kot dopolnitev 
tega. Med tribuno se prenovi tudi prostor diaprojekcije, ki 
se potopi v samo tribuno in se tako z njo zlije. Večnamenski 
prostor je prav tako nepravilne tlorisne oblike, saj sledi 
krožnim potezam odra. Namen je, da se zlije z naravo, zato 
je del, ki se odpira proti SZ, steklen (steklo, ki odseva in tako 
zrcali gozd).  

Načrtovane aktivnosti projekta so izdelava projektne 
in investicijske dokumentacije, gradbeno obrtniška in 
inštalacijska dela na objektu in odru, ureditev tribun in 
stopnic, zunanje ureditve ter nabava opreme. 
Cilji načrtovane investicije so: 
• zagotoviti enakovredne pogoje vsem obiskovalcev odra, ki 

obiskujejo prireditve Letnega gledališča;
• izboljšati standard in funkcionalnost prostora;
• zagotoviti ustrezne delovne in prostorske pogoje za delo 

nastopajočih;
• zagotovitev dodatnih vsebin (poroke na prostem, 

konferenčni prostor).

Ocenjena višina investicije znaša 905.488,27 evrov z DDV in 
se bo predvidoma zaključila v letu 2024.

Občina Ruše s predstavitvijo Letnega gledališča sodeluje v 
projektu »Slovenske arhitekturne znamenitosti«. Cilj projekta 
je promocija arhitekturnega turizma po občinah v Sloveniji 
s predstavitvijo lokalnih arhitekturnih znamenitosti občin 
in njihovo promocijo po celotni Sloveniji. S sodelovanjem 
v projektu želimo dodati tudi naš kamenček k povečanju 
ozaveščenosti prebivalcev Slovenije o posebnostih 
posameznih krajev in jim s tem dati razlog za raziskovanje 
in obisk našega kraja. Prispevek objavljamo v celoti, je pa 
dosegljiv tudi na spletnem mediju skupine Daibau na www.
mojmojster.net. Spletni medij letno doseže več kot 5 mio 
ljudi v Sloveniji in tujini. 

Veseli smo, da bo kamniti amfiteater sredi Pohorskih gozdov 
končno dobil podobo novega časa, a hkrati ohranil dušo 
svoje bogate zgodovine.

Zapisala: Občinska uprava
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Fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše
FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2022

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije − tudi 
letos bomo izbirali najboljše fotografije. Vabimo vas, da se 
ponovno udeležite občinskega fotografskega natečaja za 
izbor najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše, na katerem 
lahko sodelujete med 1. aprilom in 3. majem 2022. 

NAMEN NATEČAJA

Z natečajem želimo pokazati naše prelepe kraje, utrinke 
iz našega vsakdana in jih deliti z drugimi; v večnost ujeti in 
zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti naše 
občine. 

Občina Ruše bo prejete fotografije uporabila za potrebe 
objav v občinskem glasilu, objav na spletni strani Občine 
Ruše, družbenih omrežjih Občine Ruše in za izdelavo 
promocijskega materiala.

TEME FOTOGRAFIJ NATEČAJA

• Narava.
• Arhitektura.
• Urbana središča z uličnim utripom.

NAČIN SODELOVANJA

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo tako ljubiteljski 
kot profesionalni fotografi avtorskih fotografij vseh starosti, 
razen člani strokovne komisije, njihovi ožji družinski člani in 
zaposleni na Občini Ruše. Fotografije morajo biti krajevno 
vezane na območje občine. Avtorji pošljete svoje fotografije 
na e-naslov: ruski.utrip@ruse.si, med 1. aprilom 2022 in 3. 
majem 2022.

Vsak avtor lahko na natečaj pošlje največ 6 (šest) fotografij. 
Fotografije morajo biti barvne, poslane v digitalni tehniki 
v jpg ali tiff formatu, z ločljivostjo najmanj 5 megapikslov. 
Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali 
kakršnega koli znaka (logotipa) avtorja niti datuma posnetka 
fotografije. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za 
delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, 
nivojev, osvetlitev in kontrastov. 

Vsaka fotografija mora bili označena z imenom in priimkom 
avtorja, naslovom fotografije ter letom nastanka – npr. ime-
priimek_naslovfotografije_2022.jpg

V spremnem e-sporočilu morajo biti priloženi podatki o avtorju 
– ime in priimek, naslov, pošta in telefonska številka ter izjava 
o tem, da sprejemajo pogoje Fotografskega natečaja za izbor 
najboljših fotografij, posnetih v Občini Ruše 2022.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OCENJEVANJE

Ocenjevanje bo potekalo v dveh delih. Vse prispele 
fotografije, ki bodo ustrezale merilom natečaja, bomo 5. 
maja 2022 objavili na Facebook strani Občine Ruše, v 
albumu Fotografski natečaj, kjer bo možnost glasovanja 
z všečki vse do 23. maja 2022. Izmed vseh objavljenih 
fotografij bo v finalni izbor uvrščenih 10 fotografij različnih 
avtorjev, ki bodo imele največ glasov (všečkov). Vsak avtor 
je lahko uvrščen med finaliste le z eno fotografijo. Najboljše 
fotografije po vašem izboru bodo posebej izpostavljene, 
saj bodo razstavljene na prizorišču proslave ob občinskem 
prazniku, slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ruše, 
junija 2022 ter na podvodni razstavi v Športnem parku Ruše.
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Drugi del ocenjevanja bo potekal 27. maja 2022. Deset 
najboljših fotografij, po izboru splošne javnosti, bo ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenovala županja 
Občine Ruše. Strokovna komisija bo izbrala zmagovalno 
ter drugo in tretje uvrščeno fotografijo. Ocenjevali bodo 
kakovost, izvirnost, tehnično dovršenost in ustreznost 
vsebine glede na razpisano temo natečaja. 

Rezultati fotografskega natečaja bodo objavljeni na spletni 
strani Občine Ruše, Facebook strani Občine Ruše in v 
občinskem glasilu Ruški utrip. Nagrajenci bodo o izboru 
obveščeni po elektronski pošti, najkasneje 8 dni po sprejemu 
odločitve. 

NAGRADE

Fotografije, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna 
merila dosegle največ točk, bodo nagrajene s praktičnimi 
nagradami, ki jih bodo nagrajenci prejeli na slavnostni seji 
občinskega sveta Občine Ruše, ki bo predvidoma potekala 
24. junija 2022:

1. mesto: 2-x vstopnica za 1-x vstop Bazen + Fitnes + 
Wellness v Športnem parku Ruše;

2. mesto: 2-x vstopnica za 1-x vstop Fitnes + Wellness v 
Športnem parku Ruše;

3. mesto: 2-x vstopnica za 1-x vstop Bazena + Fitnes v 
Športnem parku Ruše.

Vsi avtorji fotografij, uvrščenih v finalni izbor, pa bodo prejeli 
USB ključek Občine Ruše.

KOLEDAR NATEČAJA 

Pričetek natečaja: 1. april 2022.
Rok za sprejem fotografij: 3. maj 2022.
Objava fotografij na Facebook strani Občine Ruše: 5. maj 
2022.
Glasovanje z všečki na FB strani Občine Ruše: od 5. do 23. 
maja 2022.
Ocenjevanje strokovne komisije: 27. maj 2022.
Obveščanje nagrajencev ter objava rezultatov na spletni 
strani Občine Ruše: 31. maj 2022.
Otvoritev razstave in podelitev nagrad: v okviru občinskega 
praznika predvidoma 24. junija 2022.

AVTORSTVO 

Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da 
je avtor fotografije, oziroma da je izključni imetnik avtorskih 
pravic in da na poslanih fotografijah ne obstajajo kakršne koli 
pravice tretjih oseb. V primeru, da so na oddanih fotografijah 
upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov 
pripadajo osebnostne ali kakršne koli druge pravice, 
udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna 
dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo 
podobo. 

Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih 
fotografijah Občini Ruše prenesejo vse materialne avtorske 
pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). Avtor 
s prenosom materialnih pravic na Občino Ruše dovoljuje, da 
Občina Ruše (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega 
soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos 
navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, 
je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. Občina 
Ruše bo spoštovala moralne avtorske pravice udeležencev 
natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij 
ustrezno navajala avtorje fotografij.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju udeleženci dovolijo organizatorju 
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje 
varstva osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih 
podatkov je Občina Ruše. Pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.
eu. Osebni podatki se obdelujejo le za namen, za katerega 
so bili zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa 
vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Več informacij o 
obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni 
strani https://ruse.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov/ 
ali v vložišču občine.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Občina Ruše za šport v letu 2022 namenja skoraj 800.000 evrov
V 2022 VEČ TUDI ZA ŠPORT 

V občini smo zadnja leta še bolj prisluhnili občanom pri 
zasledovanju dolgoročnega cilja zagotavljanja ustreznih 
pogojev za trajno in nemoteno delovanje ter za razvoj športne 
dejavnosti v naši občini. Temu je sledil tudi finančni razrez 
sredstev, saj smo v obdobju od leta 2018 do 2022 za šport 
namenili skupaj 104.560 evrov več sredstev kot v letih prej. 
Povečujejo se sredstva, namenjena športnim društvom ter 
sredstva za vlaganja v športno infrastrukturo.
 
V letu 2022, v okviru letnega programa športa, tako 
namenjamo 792.734 evrov, od tega društvom 165.000 
evrov. Znesek je za 10,89 odstotkov višji od namenjenih 
sredstev v preteklem letu.

V okviru programa športa zagotavljamo 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.

VEČJE INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE V OBDOBJU OD 2019 DO 2021

• celovita obnova savn v ŠPR
• sistem vstopno-izstopnega sistema s programsko 
   nadgradnjo v ŠPR
• obnova garderob v ŠPR
• obnova videonadzora v ŠPR
• mehčalna naprava za bazen v ŠPR
• menjava plinskega gorilnika v ŠPR
• menjava varnostnih svetil v ŠPR
• zaščitna ograja na bazenskih stopnicah in v wellnessu v
   ŠPR
• plezalna stena v ŠPR
• nabava 6 e-koles in 10 polnilnic v sklopu LAS Drava
• večnamensko igrišče na Smolniku
• kardio stopnice pri ŠPR
• otroška igrala in varovalna podlaga pri Bazen baru v
   ŠPR
• nogometni goli za igrišče v ŠPR
• goli za pomožno igrišče na nogometnem stadionu
• mreže za gole na nogometnem stadionu
• zaščitna mreža za nogometni stadion
• menjava talne obloge na kegljišču v ŠPR
• zamenjava umetne trave na igrišču pri osnovni šoli
• igrala in elementi za fitnes na prostem na Bezeni
• odkup teleovadnice pri osnovni šoli (ureditev zatečenega
   lastniškega stanja) 

PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA 
VZDRŽEVANJA ZA LETO 2022

• nakup tartana za malo otroško igrišče v ŠPR
• zaščitna ograja igrišča na Smolniku 
• investicijsko vzdrževanje zaščitnih ograj na igrišču v 
   Bistrici ob Dravi 
• objekt na nogometnem stadionu Ruše (idejna zasnova)
• nabava toplotne črpalke v Športni dvorani Ruše 
• zamenjava centralno nadzornega sistema za ogrevanje in  
   prezračevanje objekta v ŠPR
• zamenjava merilnih sond za dozirni sistem za bazen v
   ŠPR
• menjava PVC cevi za doziranje kisline in klora za bazen v
   ŠPR
• zamenjava luči rekreacijskega bazena in v šoli plavanja v 
   ŠPR
• novi feni v ŠPR
• fotocelice za evidentiranje prestopa na kegljišču v ŠPR
• nakup podlage (tatami) v telovadnici osnovne šole
• strelišče (idejna zasnova)

Občina na področju športa financira tudi projekte, izglasovane 
v participativnem proračunu. V letu 2022 je tako predvidena 
nabava fitnes opreme na Smolniku. 

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

PRIOBALNA ZEMLJIŠČA 

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. 
reda (vodotoki 2. reda so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o 
vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda), da so po določilih 
100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 67/02 in 
spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne 
zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in 
drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih 
in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih 
zemljišč.

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) 
zemljišča izvede priobalni lastnik oziroma drug uporabnik 
zemljišča, so naslednji:
•  zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje odmrle, 

poškodovane in odvečne zarasti iz brežin in priobalnega 
zemljišča, zlasti zarasti, ki sega v strugo potoka;

•  golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih 
dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme 
posekati, v priobalnem pasu vodotoka, ki predstavlja 5m 
pas od zgornjega roba brežine potoka, je treba ohranjati 
nepretrgano drevesno in grmovno zarast;

•  propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno 

v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; 
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino in 
priobalni pas vodotoka;

•  potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih 
predmetov);

•  potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih 
drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih 
oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo); 

•  na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih je 
potrebno redno kositi brežine in priobalni pas vodotokov.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem pri 
odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, 
da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih 
koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Pri odstranjevanju obrežne zarasti na območjih z 
naravovarstvenim statusom je potrebno upoštevati še 
naravovarstveno zakonodajo. Območja z naravovarstvenim 

Občina Ruše vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma  
RUŠE NOVA ZELENA DESTINACIJA

Občina Ruše se je pridružila 7 destinacijam, ki so v letu 2022 
vstopile v nacionalni program za pospeševanje trajnostnega 
razvoja, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni 
program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko 

Slovenia Green:
• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v 

Sloveniji;
• destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za 

oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja;
• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi 

promovira.

V tem letu nas na poti do pridobitve znaka Slovenia Green 
čaka več korakov. Prek različnih aktivnosti bomo zbirali 
podatke, osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, 
obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega 
turizma. Tako bomo pridobili celovit vpogled v trajnost 
destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor 
ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti.

Cilj vključitve v Zeleno shemo slovenskega turizma je, da 
se z znakom Slovenia Green Destination na slovenskem, 
evropskem in globalnem trgu pozicioniramo kot okolju in 
družbi prijazna destinacija ter začrtamo pomembne temelje 
za razvoj turizma v naši občini v prihodnjih letih.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete 
na spletni strani Slovenske turistične organizacije: www.
slovenia.info/zelenashema. 

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Zlatko Kokot, Lobnica
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statusom so razvidna iz Atlasa okolja ali Atlasa voda. Za 
napotke glede upoštevanja tega naj se lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč obrnejo na pristojno območje enote 
Zavoda RS za varstvo narave. 

Hkrati vas obveščamo, da je z namenom zmanjševanja 
erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, 
premoženja in zemljišč prepovedano odlaganje vejevja, lesne 
mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na vodnem in 
priobalnem zemljišču.

Prav tako je, v skladu s ciljem varstva in urejanja voda 
in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda, 
prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje 
kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal 
sena in drugih pridelkov, gradbenega material in gradbenih 
odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Zapisala: Direkcija RS za vode

Podnebje in njegova vsakodnevna pojavna oblika – 
vreme – vplivata na naravno okolje, a tudi na dejavnost, 
počutje in zdravje ljudi. Glede na podnebne spremembe 
lahko vreme močno odstopa od pričakovanih povprečnih 
razmer. Vsakokratne vremenske razmere določajo, kdaj se 
začnejo posamezne fenološke faze (razvojni cikel rastlin) 
in tako vplivajo na začetek, trajanje in morebitne presledke 
in vrhe obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Med 
kazalci okolja se tako spremlja tudi alergijski rinitis, ki je 
posledica izpostavljenosti alergenom in v veliki meri vpliva 
na produktivnost zaposlenih. Podobno velja tudi za astmo in 
konjuktivitis.

Alergeni cvetni prah lebdi v zraku, sproščajo ga v naravi 
razširjene rastline v velikih količinah, veter pa ga lahko 
raznaša na daljše razdalje.

Na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) lahko spremljate semafor 
obremenitve zraka s cvetnim prahom v preteklem tednu ( 
https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/semafor/ ), prav 
tako pa tudi Napoved za naslednji teden ( https://www.
nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/napoved/ ). Obe napovedi vam 
lahko ponudita informacije, s katerimi se lahko pravočasno 
zaščitite pred vplivom naravnih alergenov.

Kako ravnati?
Cvetnemu prahu se je med sezono cvetenja nemogoče 
izogniti, lahko pa prilagodimo naš vedenjski vzorec, s katerim 
bomo zmanjšali izpostavljenost alergenom in tako zmanjšali 

breme bolezni. Priporočljivo je, da se naučimo spoznavati 
rastline, ki nam škodijo, opazovati njihov razvoj in cvetenje. 
Informacije o cvetenju moramo poiskati dovolj zgodaj, še 
preden postanejo znaki bolezni intenzivni, saj določene vrste 
cvetijo že pozimi (jelša, leska). Po večini je vir cvetnega prahu 
lokalen in se običajno poseda v bližini rastlin, le majhen 
odstotek je dobro ploven in se širi na večje razdalje.

V notranje prostore ga prenesemo z odpiranjem oken in 
vrat, obleko in obutvijo. Izogibajmo se torej mehanskemu 
prezračevanju prostorov, za sajenje v okolici bivalnih 
prostorov izbirajmo manj vetrocvetnih dreves oziroma rastline, 
ki sproščajo manj cvetnega prahu. Bolezen lahko nadziramo 
le, če se skušamo čim bolj izogniti poznanim alergenom, 
prav tako si po potrebi pomagajmo z zdravili.

Uporabljajmo spletni Dnevnik cvetnega prahu ( https://
www.pollendiary.com/Phd/sl/start ) , ki temelji na pripravi 
modelov za napovedovanje obremenitev zraka s cvetnim 
prahom. Z dnevnikom se lahko na enostavni način ugotavlja 
povezava med simptomi bolezni in obremenitvijo zraka s 
cvetnim prahom v določenem kraju.

Vir: povzeto po Podnebje, okolje in alergije; NLZOH, NIJZ,   
      ARSO
Zapisala: Irena Kozar, Skupna služba varstva okolja SOUM

ALERGENI V ZRAKU
Alergeni v zraku: cvetni prah
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19. marca smo obeležili Dan digitalnega čiščenja (Digital 
cleanup day). 

Podobno kot v okolju imamo tudi v digitalnem svetu ogromno 
količino »digitalnih odpadkov«, ki ustvarjajo digitalno 
onesnaženje. To onesnaženje porablja prepotrebno 
energijo, v večini primerov pa sploh nismo pozorni na to, 
da jo imamo. Gre predvsem za nepotrebne in pozabljene 
datoteke, aplikacije, videe, fotografije, račune, arhive in drugi 
nepotrebni software, na katerega smo pravzaprav pozabili. 
Čiščenje nepotrebnih digitalnih odpadkov prinaša varčevanje 
z energijo, ohranja naše naprave v boljši kondiciji, ustvarja 
določen red in hitrejše delovanje naprav.

Vsako leto internet in podporni sistemi ustvarijo 900 milijonov 
ton CO2, kar je toliko, kot običajen doprinos celotne Nemčije.

Kaj lahko naredimo?

• počistimo svoj pametni telefon (odstranimo nepotrebne 
aplikacije, igre, prenesene datoteke, neuporabne račune, 
e-pošto …), s čimer bomo podaljšali hitrost naprave in čas 
trajanja baterije;

• počistimo računalnik ali prenosni računalnik (prečistimo 
stare arhive,  brišimo stara sporočila, naslove, podvojene 
in nepotrebne datoteke);

• počistimo pošto: shranjujmo samo pomembno pošto in jo 
arhivirajmo, odjavimo se od novic, ki jih ne beremo;

• spremenimo navade (shranjujmo pomembne zadeve na 
enem mestu v oblaku, ne pošiljajmo kratkih sporočil kot 
»hvala«, »OK«,  razmislimo, če potrebujemo backup kopije, 
bodimo izbirčni pri shranjevanju videov in fotografij, pri 
video konferencah izključimo sliko, zmanjšajmo čas iger).

S čiščenjem nepotrebnih podatkov bomo prihranili energijo 
in prispevali k okoljskemu odtisu.

To je samo nekaj glavnih napotkov, kar lahko kot individualni 
uporabniki storimo sami. Več informacij lahko najdete 
na spletni strani Digital cleanup day ( https://www.
digitalcleanupday.org/# ).

Vir: spletna stran Digital cleanup day
Zapisala: Irena Kozar, Skupna služba varstva okolja, SOUM

Nasveti za digitalno spomladansko čiščenje
ČAS JE ZA DIGITALNO ČIŠČENJE
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Občani Ruš so tudi letos poskrbeli za čiščenje okolice in izvedli čistilno akcijo 
ZA ČISTEJŠE RUŠE

Na območju občine Ruše je bila tudi letos, v soboto, 26. 
marca 2022, v sodelovanju s krajevnimi odbori, izvedena 
čistilna akcija.

Čistilne akcije se je udeležilo presenetljivo veliko število 
udeležencev, saj je bilo v okviru krajevnih odborov sodelujočih 
107 oseb. Na akciji so sodelovali tudi lovci, planinci in ribiči. 
Skupaj jih je bilo 133. Dan prej so center Ruš čistili tudi 
učenci Osnovne šole Janka Glazerja. 

Za potrebe čistilne akcije so bili naročeni 4 kesoni, potreben 
material za izvedbo akcije, rokavice in vreče, poskrbljeno pa 
je bilo tudi za malico. 

Zbranih je bilo 400 kg mešanih odpadkov ter 1980 kg 
kosovnih odpadkov. Strošek izvedbe čistilne akcije je znašal 
okoli 2.500,00 evrov.

Hvala vsem, ki ste s sodelovanjem v čistilni akciji prispevali k 
čistejšemu in prijaznejšemu okolju.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Občina Ruše je že od leta 2019 nosilka naziva »Branju 
prijazna občina«. Bili smo uspešni na javnem natečaju 
za pridobitev naziva, ki ga je podelilo Združenje splošnih 
knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo RS za 
kulturo, za obdobje treh let. Naziv sta prevzela Hedvika 
Potočar, strokovna sodelavka za področje kulture v občini 
Ruše in Stanko Kreiner, dolgoletni knjižničar v Knjižnici Janka 
Glazerja Ruše.

V sklopu projekta smo se odločili, da v občini postavimo 
bralne hišice, imenovane »Beribajte«. Beribajta je nastala kot 
skupek idej in zamisli, kako bralno kulturo še bolj, ali pa znova, 
približati ljudem. Predstavljajte si, kako lepo bo po sprehodu 
še posedeti na klopci in to ob čudoviti hiški, kot bi v njej 
živela pravljična bitja. Rdeča streha, kot Sneguljčičina lička, 

na vhodu prijazen zajček, ki navdušen čaka, da vas popelje v 
čudovit svet domišljije, kjer smo vsi poeti, slikarji in čarobna 
bitja. Kako lepo ali ne? In da je še bolj pravljično, nam vetrič 
nežno boža lase, sonce greje lička in pisana beseda boža 
dušo. Misli postajajo čudovit splet smeha, sreče, igrivosti in 
nagajivosti in že smo na potovanju glavnega junaka romana.  

Beribajte bomo otvorili 22. aprila 2022 ob 11. uri na zelenici 
pred Upravno enoto Ruše (pri klopci, kjer bo stala tudi ena 
izmed njih). Z dogodkom bomo skupaj z Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše, Knjižnico Janka Glazerja Ruše in javnim 
zavodom Rast Ruše počastili tudi Svetovni dan knjige, ki ga 
praznujemo 23. aprila.

Vabljeni, da obiščete Beribajte tudi na ostalih lokacijah po 
občini: Dom kulture Bistrica ob Dravi, Dom krajanov Bezena, 
Javni zavod Rast Ruše, parku pred občino Ruše, Dom 
kulture Ruše, Dom krajanov Smolnik, Športni park Ruše 
ter Zdravstvena postaja Ruše. Knjige vam bodo na voljo za 
branje od pomladi do jeseni. V  zimskem času pa vas bodo 
knjige počakale na policah knjižnice Ruše. 

Nekdo je dejal: »Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah in 
branje je za duha to, kar je telovadba za telo«. Vabljeni v 
skrivnostni svet Beribajt.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Luka Dakskobler

BERIBAJTE – NOVE BRALNE HIŠICE
Postavitev bralnih hišic v Občini Ruše



14 APRIL 2022
RUŠKI UTRIP

Prirediteve ob 12. Glazerjevih dnevih
12. GLAZERJEVI DNEVI
Ponovno sta covid in nastala negotovost vplivala na to, da 
smo 12. Glazerjeve dneve načrtovali v dveh delih. Prvi del 
je potekal med 21. in 30. marcem 2022. Drugi del pa bo 
stekel septembra, ob jesenskem ekvinokciju, ki je tudi naslov 
znamenite istoimenske Glazerjeve pesmi. Poleg slavnostnega 
gosta, Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka, bodo naši 
posebni gostje takrat umetniki iz Turčije, Hrvaške, Bolgarije 
in Irske.

Tokrat so se Glazerjevi dnevi pričeli z matinejo, 21. marca 
2022, ob 10 h, v Zavodu Rast Ruše, z nastopom Slam 
zverin, Ane Grdadolnik (glas) in Martina Lesjaka (klaviature).
Zvečer istega dne, 21. marca 2022, ob 18 h, sta v knjižnici 
Janka Glazerja v Rušah izvedla recital Ciproš dramski prvak 
Peter Ternovšek in kantavtor Peter Andrej. Slišali smo lahko 
znamenite pesmi Janka Glazerja, Elegijo pa sta umetnika 
izvedla skupaj.

V podobni maniri sta v knjižnici izvedla tudi večer, 24. marca 
2022, ob 18 h, ki je bil posvečen pesnici Alenki Glazer. 
Recital Ob reki je bil sestavljen iz njenih manj poznanih in 
novih uglasbitev, ki so bile tokrat premierno predstavljene. 
Spomin na našo rojakinjo je dodala ga. Stanka Dvornik.

Pesniku so se z dogajanjem poklonili tudi na OŠ Janka 
Glazerja Ruše: pogovor o Janku Glazerju, učenci so zbirali 
najrazličnejše in zanimive podatke, zgodbe, knjige, filme, 
anekdote … o njem in njegovi hčeri Alenki ter o celotni družini. 
Učenci so zbrali in razstavili stare knjige, intervjuvali starše, 
kakšne spomine imajo na branje in obiskali knjižnico Janka 

Glazerja. https://www.glazer.si/glazerjev-dan-2021-2022/
Na Gimnaziji in srednji šoli za kemijo in farmacijo Ruše 
tokrat med vsemi kulturno-umetniški dogodki, ki so potekali, 
izpostavljamo 23. NATEČAJ Janka Glazerja GSŠKF Ruše, 
2022, ki predstavlja ustvarjanje dijakov ter učencev osnovnih 
šol iz bližnjega in širšega okolja. 

Na natečaju je sodelovalo 76 mladih ustvarjalcev na področju 
literarne, likovne in glasbene umetnosti, tokrat na temo »Barve 
so vseh jezikov. Colours are the same in any Language.« 

Na zaključni kulturni slovesnosti so 30. marca 2022 podelili 
23 priznanj posameznikom ter 5 skupinskih nagrad. Za 
sodelovanje so zahvalo prejele tudi šole: OŠ Draga Kobala 
Maribor, OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ 
Ribnica na Pohorju, Prometna šola Maribor in Gimnazija in 
srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše.

Najzanimivejši izdelki so zbrani v digitalni publikaciji, ki je 
dostopna na spletni stani: www.gimnazija-ruse.si

Glazerjeve dneve je do zaključka meseca spremljala razstava 
knjižnih izdaj in pesmi Janka in Alenke Glazer, ki so jo pripravili 
zaposleni v knjižnici Janka Glazerja Ruše. 

Svoj odmev so 12. Glazerjevi dnevi dobili tudi na RTV SLO 
oz. na Tele M, na povezavi: https://365.rtvslo.si/arhiv/tele-
m/174859487  si je prispevek še vedno mogoče ogledati.

Glazerjevi dnevi tečejo v sodelovanju Glazerjeve domačije, 
Zavoda Rast Ruše, OŠ Janka Glazerja Ruše, Gimnazije in 
srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše, Kluba KU KU, 
Občine Ruše in Mariborske knjižnice.
 
Zapisala: Mojca Andrej, Glazerjeva domačija

Foto: Samo Robič

Foto: Aleš Šopinger

Foto: Arhiv OŠ Janka Glazerja
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Glazerjev dan na OŠ Janka Glazerja Ruše
GLAZERJEV DAN 

21. marec je za učence in učitelje OŠ Janka Glazerja Ruše 
vsako leto prav poseben dan, saj se je na ta dan leta 1893 
v Rušah rodil Janko Glazer, pesnik, knjižničar, literarni 
zgodovinar …, zato v mesecu marcu na kulturnem dnevu 
obeležimo spomin na pesnika, po katerem se imenuje šola. 
Prav ta dan je UNESCO v letu 1999 razglasil za svetovni dan 
poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja 
in učenja poezije po vsem svetu. 

Ti nema gledaš v metež snežni
in sama ne veš, kako ti je – 
in jaz ne vem, kako je meni,
ker moje misli so tvoje vse.
(Janko Glazer, Po odhodu)

Letošnji kulturni dan, posvečen pesniku Pohorja, se je 
pričel s šolsko radijsko oddajo, v kateri so učenci predstavili 
njegovo življenje in delo. Spomnili smo se tudi njegove 

hčerke Alenke, prav tako pesnice, prevajalke in urednice. 
Učenci so z zanimanjem prisluhnili besedam ravnatelja 
Ladislava Pepelnika, ki jim je pripovedoval o svojih spominih 
na pesnika in njegovo hči, ki ju je osebno poznal. Spomin 
je med učenci zaživel kot zgodba, ki se odvija sedaj, tukaj, 
med nami.

Na naš kulturni dan – Glazerjev dan so se učenci pripravljali 
že ves teden. Zbirali so najrazličnejše podatke, zanimive 
zgodbe, knjige, filme, anekdote … o družini Glazer. Vse, kar 
so zbrali, so prinesli v šolo, razstavili in se o tem pogovarjali 
s sošolci ter si izmenjali zgodbe svojih babic, dedkov, tet. 
Učenci so se s svojimi starši pogovarjali o njihovih spominih 
na branje, na prvi obisk knjižnice in to predstavili vrstnikom. 
Prepevali so pesmi, učenka Živa pa je prinesla pismo s 
pesmijo, ki jo je Alenka Glazer napisala ob njenem rojstvu. 
V nadaljevanju kulturnega dne so si učenci ogledali izbrani 
film, saj je filmska vzgoja z doživljanjem, razumevanjem in 
vrednotenjem eden izmed ciljev pouka slovenščine in del 
knjižničnega gradiva.

Vse svoje so predstavili na plakatih, ki krasijo naše učilnice, 
v pogovorih s sošolci, na fotografijah, videoposnetkih. 
Sprehodili smo se tudi do objektov, poimenovanih po 
pesniku. Oba sta pokopana na pokopališču v Rušah. 
Delegacija učencev je na njun grob odnesla cvetje in sveče.    

Učenci in učitelji s ponosom obiskujemo Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše, ki nosi ime po velikem pesniku, mojstru lepe 
besede. Trudimo se, spomin nanj, ohranjati čim bolj živ.

Zapisala: Renata Štritof, OŠ Janka Glazerja Ruše
Foto: Arhiv OŠ Janka Glazerja Ruše
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Aktivnosti v Športnem parku Ruše
JAVNI ZAVOD ŠPR VABI

OTROŠKE DELAVNICE V ŠPORTNEM PARKU RUŠE

V Bazen baru ob nedeljah, med 10. in 12. uro, potekajo 
ustvarjalne delavnice za otroke. Na delavnicah spodbujamo 
otrokove spretnosti, domišljijo, pustimo jim raziskovati, 
spoznavati svet okoli sebe, uporabljati različne tehnike in

materiale. Če vaš otrok rad ustvarja in bi si želeli, da razvija 
svojo ustvarjalnost, ob tem pa tudi socialne veščine in 
samopodobo, se nam pridružite. Datume delavnic najdete na 
zadnji strani Ruškega utripa, v napovedniku dogodkov. 

RAJANJE NA PUSTNI TOREK V RUŠAH

Javni zavod Športni park Ruše in Občina Ruše sta na pustni 
torek, 1. marca 2022, ob 17.00 v Športnem parku Ruše, 
organizirala rajanje za otroke in odrasle. 

Veseli glasbi je sledila animacija s Petrom Panom in Zvončico 
(v izvedbi Zavoda Enostavno prijatelji). Pustne maske vseh 
oblik in barv ter starosti so plesale in se zabavale ter sladkale 
s slastnimi krofi, bomboni in čokoladami. Bila je prava plesna 
zabava pikapolonic, čebelic, princesk, škratov, filmskih 
junakov, kurentov, gusarjev …, skratka veselih pustnih šem.  
Žirija, sestavljena iz prisotnih na zabavi, je izbrala najlepše 

in najbolj izvirne posamezne ter skupinske maske, ki so 
prejele praktične nagrade Pizzerije Plus in trgovine Mercator. 
V kategoriji skupinskih mask so bili nagrajeni Nevidni ljudje, 
Prebivalci čarobnega gozda in Super Mario, v kategoriji 
posameznih mask pa čebelica, astronavt in levček. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi 
pustovanja. Velik obisk in zadovoljstvo vseh pustnih mask ter 
dolgo plesno rajanje kljub večernim uram in mrazu so priča, 
da je pustovanje uspelo. In tako smo v Rušah pregnali zimo 
in priklicali pomlad.  

Izdelki otroških delavnic
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WELLNESS CENTER V ŠPORTNEM PARKU RUŠE

Wellnes center (s 5 savnami, whirlpoolom, prostorom za 
počitek in teraso) ponuja sprostitev ob prijetni glasbi in 
vodenimi sprostitvenimi programi savnanja.

Savnanje se uporablja kot sprostitveni obred, ki izboljša 
počutje, krepi imunski sistem in zmanjšuje fizični ter psihični 
stres. Zagotavlja najboljše globinsko čiščenje, ki ga lahko 
privoščite svojemu telesu. Krvni obtok je povečan, kar pomeni 
tudi boljšo prekrvavitev kože in njeno obnovo. Pospešeno 
znojenje je pomembno za izločanje soli in strupenih snovi 
iz telesa, čisti pa tudi kožne pore. V wellness centru so na 
voljo dnevni programi s sprostitvenimi vsebinami. Veselimo 
se vašega obiska.

PROJEKT NAŠA DRAVA (Las Drava)

V okviru 5. javnega razpisa Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja je bilo odobrenih devet projektov 
sodelovanja LAS. Med njimi tudi projekt NAŠA DRAVA, s 
katerimi je bila skupaj s partnerskimi LAS-i uspešna tudi naša 
Lokalna akcijska skupina Drava (LAS Drava).

Reka Drava, kot naravni biser, povezuje štiri države, 
predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih 
akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike 
razvoja območja, od razvoja športno-turistične in kulturne 
ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma.

Na območju LAS DRAVA je prispevek projekta nabava 
e-koles in postavitev polnilnic za e-kolesa s kolesarskimi 
stojali že viden. V lanskem letu smo izvedli Glažutarsko 
delavnico, čaka nas še priprava vstopno-izstopnih točk na 
obrežju Drave, ki je že v teku.

Javni zavod  Športni park Ruše operativno izvaja vse naloge v 
povezavi s projektom NAŠA DRAVA na območju LAS DRAVA. 
Za aktivno preživljanje prostega časa je v Športnem parku 
Ruše na voljo 6 e-koles in 2 polnilnici za e-kolesa.

Ostale polnilnice s kolesarskimi stojali so postavljene na 
naslednjih lokacijah: Gostilna Vernik, Nogometni Stadion 
Ruše Green Caffe, Okrepčevalnica Dom Pečke, Koča 
Cojzarica, Martnica Pohorje, Črni Labod – Ruše, park v 
Bistrici ob Dravi in na Arehu (Ski&Bike Bajta).
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KRESOVANJE NA SMOLNKU

Mladinsko društvo Ruše v srcu skupaj z Javnim zavodom 
ŠPR in Občino Ruše organizira Kresovanje pri Gasilskem 
domu Smolnik, v soboto, 30. aprila 2022, ob 17. uri. 

Pridružite se nam ob postavitvi majskega drevesa, pohodu z 
baklami in prižigu kresa. 

Za veselo vzdušje ob gostinski ponudbi in otroškem programu 
bodo z glasbo poskrbeli Dejan Dogaja in Gadi. 

Lepo vabljeni, da nas obiščete z družinami.

NAPOVEDUJEMO V MESECU MAJU

Javni zavod ŠPR, Občina Ruše in Društvo PureSport Ptuj 
bomo v mesecu maju organizirali četrtkova brezplačna 
veslanja na Dravi za otroke in odrasle. 

Za več informacij nas spremljajte na naših promocijskih 
kanalih, kjer bomo objavili točen termin.

Besedila in foto: Javni zavod Športni park Ruše

Več informacij: Javni zavod Športni park Ruše, Šolska ulica 
17, 2342 Ruše, T 02 673 05 03, M 051 624 401, 
E info@sportniparkruse.si
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DOGAJANJE V MEDGENERACIJSKEM CENTRU

V medgeneracijskem centru Zavoda Rast Ruše vsak delavnik 
potekajo najrazličnejše aktivnosti, ustvarjalne delavnice, 
bralne urice, z miselnimi igrami treniramo možgane, igramo 
družabne igre in klepetamo, predvsem pa se trudimo, da 
se uporabniki pri nas dobro počutijo. V preteklem mesecu 
smo se lotili priprave darilc za valentinovo in dan žena, 
barvali mandale, kvačkali, v zadnjih dneh pa se intenzivno 
pripravljamo na prihajajoče praznike, izdelujemo velikonočno 
dekoracijo in voščilnice.

Dan žena smo preživeli v znamenju žensk in dobre volje. 
Mize so se šibile od dobrot, ki so jih napekle naše pridne 
uporabnice in prostovoljke, za vzdušje pa je poskrbel 
ansambel Nikoli ni prepozno.

V okviru Kreativno šiviljskega kotička smo izvedli valentinovo 
in velikonočno delavnico ter dve delavnici izdelovanja rož 
iz krep papirja, ki sta nas tako navdušili, da je izdelovanje 
pisanih cvetov postalo del naših vsakodnevnih aktivnosti. 
Prostovoljke, ki delujejo v Kreativno šiviljskem kotičku, so 
tudi sicer zelo aktivne. Pripravile so reprezentativna darila 
(okrasne blazine, nosilne vrečke, prte in prtičke, okrasne 
vazice …), knjižne kazalke iz filca za prireditev KULTUR-A 
in poskrbele za osveženo podobo naše avle, kjer si njihove 
izdelke lahko tudi ogledate. V mesecu aprilu pripravljajo že 
tudi prvo kulinarično dopoldne. Občanke in občane vabimo, 
da spremljate našo Facebook stran in z nami delite vaše 
najljubše recepte za pripravo tradicionalnih jedi, ki jih bomo 

predhodno objavili. Recepte nam lahko posredujete tudi na 
info@zavod-rast.si.

Delovanje Zavoda Rast Ruše po mesecu in pol delovanja v 
številkah, na dan 22. marec 2022:

Vseh obiskovalcev v tem obdobju je bilo 856, od tega 
v medgeneracijskem centru, ki zajema dnevni center 
za starostnike, aktivne počitnice ter jogo in pilates, 
317 obiskovalcev, na občasnih dogodkih, prireditvah, 
predstavitvah, ogledih razstav 461 obiskovalcev in na 
dogodkih v soorganizaciji 70 obiskovalcev. V okviru 
svetovalnih storitev je bilo izvedenih 7 različnih oblik 
svetovanja. 

AKTIVNE POČITNICE 

V času zimskih počitnic smo na Zavodu Rast Ruše izvedli 
aktivne počitnice za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. 
Zanje smo pripravili zanimive ustvarjalne, športne in kulturne 
dejavnosti ter jim s tem omogočili kakovostno preživljanje 
prostega časa. Prvi dan aktivnih počitnic je bil pustno 
obarvan. Po uvodnem spoznavanju in zapisu dogovorov smo 
se lotili izdelovanja mask. Pri tem smo domišljiji pustili prosto 
pot in se prelevili v pravljične in akcijske junake ter ljubke 
princese. Tudi na pustni torek je bilo pri nas zelo živahno. 
Ogledali smo si predstavo Grad gradič lutkovne skupine 
KUD Svoboda Bistrica ob Dravi, nadaljevali pa s poslikavo 
obrazov in rajanjem. Obiskali so nas tudi uporabniki VDC 
Polž, enota Ruše in nam predali svoje pustno-spomladansko 
sporočilo. V sredo, četrtek in petek smo se medgeneracijsko 
povezovali, igrali družabne igre, pripravljali darilca za dan 
žena in se odpravili v Knjižnico Janka Glazerja na pravljično 
urico. Vsak dan smo nekaj časa posvetili tudi športnim 
aktivnostim, ustanovili smo nogometno ekipo, se podili za 
žogo na umetni travi in svoje gibalne sposobnosti preizkusili 
na poligonu v telovadnici osnovne šole. Tja smo se peš 
vsak dan odpravili tudi na kosilo. Počitnice so hitro minile, 
mi pa se že pripravljamo na naslednje, prvomajske, ki bodo 
sicer le dvodnevne, a kljub temu zanimive in polne doživetij. 
Pridružite se nam 28. in 29. aprila!

JAVNI ZAVOD RAST RUŠE VABI
Aktivnosti Zavoda Rast Ruše za vse generacije
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POHOD Z RDEČIMI BALONI

Ob mednarodnem dnevu redkih bolezni smo se po ruških 
ulicah sprehodili z rdečimi baloni, simbolom ljubezni in 
upanja. S tem smo želeli opozoriti, da med nami bivajo tudi 
ljudje, ki so zaradi svojih posebnih potreb drugačni. Pohodu 
so se pridružili uporabniki s starši in spremljevalci iz VDC 
Polž, enota Ruše in VDC Murenčki, Zavod Karion. Dogodek 
so s kulturnim in glasbenim programom popestrili uporabniki 
iz obeh VDC-jev in Filip Višič, učenec OŠ Janka Glazerja 
Ruše. Program se je odvijal pred Gostiščem Ribič, kjer so 
nas ob zaključku prijazno sprejeli in nas pogostili, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. 

PRIREDITEV KULTUR-A

V torek, 8. marca 2022, je Zavod Rast Ruše pripravil kulturno 
prireditev KULTUR-A z literarno glasbeno vsebino. 

V sklopu naziva Branju prijazna občina je javna prireditev 
zajemala predstavitev mlade ruške pisateljice Tjaše Gašparič 
in mlade ruške kitaristke Veronike Kašman. Tjaša Gašparič, 
avtorica dveh romanov, je dijakom predstavila celoten potek 
priprave knjige, od začetka pisanja do založništva, izdaje, 
tiska in promocije. Glasbenica Veronika Kašman je navdušila 
občinstvo z žametnim glasom, v intervjuju pa predstavila svoj 
pogled na pisanje pesmi. Aleš Šopinger iz Knjižnice Janka 
Glazerja Ruše je predstavil ruške pisateljice in pesnice. 
Dogodek se je zaključil z otvoritvijo razstave Glazerjevega 
literarnega natečaja, v katerem so sodelovali osnovnošolci, 
srednješolci in odrasli. Natečaj izpostavlja pomen tradicije ter 
nujo po svežini ter novih, mladih avtorjev, predvsem pa, dnevu 
žena primerno, avtoric. Spodbuda in podpora kulture je v 
Rušah izjemno pomembna in, glede na odziv obiskovalcev, 
zelo zaželena.

DAN JANKA GLAZERJA – SLAM POEZIJA

Na dan spomina na izrednega kulturnika smo se domačinu 
Janku Glazerju na Zavodu Rast poklonili s sodobnim 
pristopom k poeziji − »slam poezijo«, ki jo predstavljajo SLAM 
ZVERINE s prijatelji. V uvod sta obiskovalce z uglasbitvijo 
dveh Glazerjevih pesmi popeljala Ana Grdadolnik in Martin 
Lesjak. Društvo SLAM ZVERINE, s pesnikom Maticem Ačkom 
in prijatelji, predstavlja »slam poezijo«, poezijo z ritmom, 
kretnjami, z energijo, svežim pogledom in novim pristopom. V 
slam poeziji sodeluje tudi občinstvo. Tekmovanje med pesniki 
pritegne občinstvo, ki z glasovanjem in tekmovalnimi krogi 
izglasuje najboljšega pesnika oziroma pesnico. Dogodek 
predstavi slam poezijo mlajši publiki ter navduši s poezijo v 
novi luči in formatu. 
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LIKOVNI NATEČAJ OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

Svetovni dan Zemlje, 22. aprila, opozarja na pomen skrbi za 
naš planet. Dijaki in učenci osnovnih šol v Rušah, Selnici ob 
Dravi in Lovrencu na Pohorju so vabljeni k oddaji likovnega 
dela na natečaj »Prihodnost Zemlje, kakršne si želim«. 

Spodbujajo se skupinska dela, združevanje moči in pogovor 
na pomembne teme, problematike našega planeta, od 
skrbi za okolje, industrializacijo, habitata Zemlje, pomena 
pridelovanja hrane, surovin, tudi turizma ter aktualne 
problematike miru in vojne. 

Izbor likovnih del natečaja bo razstavljen v avli Zavoda Rast 
Ruše v četrtek, 21. aprila 2022, in bo na ogled vse do petka, 
20. maja 2022.

Zapisal & foto: Javni zavod Rast Ruše

UČNA POMOČ NA ZAVODU RAST RUŠE

Spomladanski meseci so za šolarje še posebej naporni. To 
je čas, ko se v šoli spet začne aktivno pridobivanje ocen, kar 
mnogim otrokom in staršem predstavlja veliko obremenitev. 
Ko se pri učenju zatakne in ko starši sami ne zmorete več, 
vam priskočimo na pomoč. 

Snov razložimo in popestrimo z različnimi učnimi pripomočki 
in tehnikami. Poleg pridobivanja delovnih in učnih navad vam 
bomo pokazali, da je učenje lahko tudi zabavno, predvsem 
pa bomo spletali prijateljstva, ki vam bodo na poti odraščanja 
v oporo in pomoč.
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TABOR LEVJESRČNI
Začetki našega tabora, tabora Slovenskega društva Hospic 
za žalujoče otroke, sega v leto 2000. Takrat je bil izveden 
na Debelem rtiču, nato pa so se tabori, danes poimenovani 
Tabor Levjesrčnih, selili po različnih krajih. Potreba po taboru 
se je pojavila že na samem začetku izvajanja programa 
žalovanje odraslih, saj so se starši po smrti v družini v svojem 
žalovanju pogosto soočali z nerazumljivim vedenjem otrok, 
večkrat prezrtih žalujočih (https://hospic.si/programi/
zalovanje-otrok-in-mladostnikov/).

Tabor Levjesrčnih je terapevtsko-edukativna metoda dela 
z žalujočimi otroki in mladostniki z izkušnjo izgube bližnje 
osebe v družini in predstavlja samostojni program znotraj 
Slovenskega društva Hospic. Do sedaj je bilo izvedenih 
22 taborov, ki so vključevali preko 600 otrok. V povprečju 
se tabora, ki je za otroke brezplačen in traja 4 dni, udeleži 
30 otrok. V večini primerov so tabori organizirani v zavetju 
narave, stran od mestnega hrupa in vrveža, kjer lahko otroci 
in strokovni delavci skupaj s prostovoljci potujemo skozi 4 dni 
izkustvenih delavnic in ostalih aktivnosti na taboru. Strokovni 
delavci in prostovoljci, ki se udeležijo tabora kot spremljevalci 
preko izkustvenih delavnic in izobraževanj, spoznavajo 
svoj lastni odnos do umiranja, smrti in minljivosti, da lahko 
otrokom ponudijo oporo ob njihovem soočanju s čustvi v 
procesu žalovanja.
 
Danes razumem Tabor Levjesrčnih kot svet v malem 
oziroma življenje kot celoto in soočenje s procesom, skozi 
katerega gre prej ali slej vsak posameznik, skupnost in 
ves svet. Namreč tabor se začne že ob vstopu na avtobus, 
ki simbolično predstavlja celotno življenje. V njem so 
spremljevalci in seveda otroci, ki so žalostni, jezni, obupani, 
otopeli, evforični in v vseh ostalih stanjih, ki jim povzročajo 
stisko. Na tem avtobusu je ves svet in ti … ti se moraš z vsem 
soočiti s sočutjem in sprejemanjem. Avtobus predstavlja svet, 
v katerem živimo, so naši prijatelji in je služba s sodelavci ter 
je naša lastna družina. Če lahko sprejmeš ta avtobus brez 
predsodkov, potem lahko sprejmeš ves svet, vse življenje.

Sam tabor nam subtilno odkriva vse, kar je narobe v 
našem svetu, saj s svojo rahločutnostjo in brezpogojnim 
sprejemanjem otrok jasno pokaže, kako tog in hladen je 
današnji, k potrošništvu usmerjen svet. V tem svetu se ne 
kaže 'negativnih' čustev, ampak se jih z razumom potlači 
daleč pod površje, v najtemnejše kotičke naših src. Vse to 
se začne že v naši rani mladosti, v našem najzgodnejšem 
otroštvu. In vse to lahko pride na dan le v prisotnosti 
globokega sočutja, ki ustvari varno okolje, kjer sprejemamo 
svojo lastno ranljivost. S tem se začne odvijati klobčič 
zadržanih čustev, ki kot bolečine pridejo na površje, tako pri 
otrocih kot spremljevalcih. Mi vse počnemo skupaj!

Mi jočemo skupaj in se podpiramo v stiski, da bi se lahko 
kmalu za tem tudi skupaj veselili. Vse to nas poveže v celoto 
in tabor začne dihati v skupnem dihu in bije v skupnem 
utripu vse do konca. Naša srca so povezana in mnogi lahko 
prvič v življenju začutijo resnično svobodo. Vsi smo lahko 

to, kar smo v svojih srcih, vse, kar nam leži na duši lahko 
povemo in izrazimo … nič se nam ni potrebno omejevati. 
Tudi spremljevalci smo lahko spet otroci, če si le dovolimo. 
Da si ranljiv, potrebuješ pogum in ta ti na koncu pomaga, da 
začutiš čarobnost življenja. Če si levjesrčen, potem vsekakor 
veš, da je življenje lahko čarobno.

Izkušnja tabora s tem, ko omogoči predelovanje 
čustvenih stisk, naj poudarim še enkrat, tako otrokom kot 
spremljevalcem, prinese novo in bolj globoko razumevanje 
sebe in življenja. Pridobljeno bogastvo je pravo bogastvo, saj 
ga ne moreš kupiti z denarjem in nihče ti ga ne more vzeti, 
tudi zabarantati ga ne moreš. No, kupil si ga s pogumom, da 
si lahko ranljiv. To je pošteno plačilo in zavidanja vredno, zato 
lahko s ponosom poveš, da si levjesrčen.

Na začetku svoje taborske poti sem ob koncu taborov čutil 
stisko, v kakšen svet vračamo naše levjesrčne. Mnogi izmed 
njih so veliko izgubili, tudi svoj dom. Kasneje sem razumel, da 
to, kar vedno naredimo, je vedno dovolj. Namreč ponudimo 
jim največ, kar lahko. To je iskreno sočutje in brezpogojno 
sprejemanje. To osvetli tisti pravi dom, njihovo srce. V ta dom 
se bodo ne glede na svoje okolje vedno vračali, tudi če bodo 
sami in nesprejeti s strani drugih. Oni sedaj vedo, da obstaja, 
vedo, da je resničen in da je dostopen v vsakem trenutku. 
Samo levjesrčen moraš biti, pa je tvoj in z njim vse sanje, ki 
si jih kljub hudim izkušnjam lahko dovolimo sanjati in živeti. 
To lahko počnemo samo z odprtimi srci. Namreč ljubezen je 
življenje in življenje je ljubezen … včasih ni lahko, ampak se 
vsi trudimo ves čas vračati v njeno naročje. Nekomu uspeva 
bolje, drugemu malo manj, resnica pa je ta, da se vsi trudimo 
po svojih najboljših močeh. Jaz to vem, zato, ker sem … 
levjesrčen.

Zapisal: Miha Zimšek, vodja programa Tabor Levjesrčnih

Žalujoči otroci so večkrat prezrti
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PROSLAVILI SMO DAN ŽENA
Kulturno društvo SVOBODA počastilo praznik žena

Ne pomnim, da naše kulturno društvo SVOBODA kdaj ne bi 
počastilo praznika žena s prireditvijo, namenjeno prav njim, 
ženam, a v tem obdobju korone se je zgodilo prav to. K sreči 
se je to stanje toliko izboljšalo, da smo naše žene spet lahko 
povabili in jim v ta namen podarili urico glasbe. Zbrale smo se 
vse sekcije KUD-a, povabili tudi goste in oder našega Doma 
kulture je po dolgem premoru spet oživel.

Pesem je tista, ki vedno najde pot do srca in prvi, ki so ogreli 
dlani in srca, so bili otroci iz našega vrtca; oni so bili prvi 
gostje v programu in bili prisrčni, kot to znajo le otroci.

V društvu združujemo kar nekaj pevskih moči, izvajalci pa so 
Pubeci s klejti, Bistriške frajle, FS Korenine, ki poleg ljudskih 
plesov rade tudi zapojejo, enako FS Bistrica in pa najmlajši, 
OFS Koreninice. 

Vsi gojijo tudi slovensko narodno pesem, s katero obogatijo  
svoje nastope. A tokrat so nam le zapeli. Večer je ponudil 
tudi priložnost, da bolje spoznamo novoustanovljeno pevsko 
skupino KALIPSO, pod vodstvom mladega, zagnanega 

pevovodje Kevina Bezjaka, ki v bližnji prihodnosti obljublja 
tudi celovečerni koncert. Program sta popestrila tudi naša 
recitatorja, Anže Tomašek in Milena Urnaut z recitacijama, 
ki sta bili, seveda, posvečeni prav nam, ženam. V goste je 
bil povabljen ansambel NIKOLI NI PREPOZNO iz Ruš, ki 
občinstva nikoli ne pusti ravnodušnega in tudi tokrat je bil 
deležen prisrčnega sprejema. Njihovi zvoki so še bolj ogreli 
vzdušje v dvorani in poželi so zaslužen aplavz.

Prireditev se je počasi prevešala v drugo polovico, ko sta na 
oder stopila Vili in Maša, simpatični duo s pesmijo Bo moj 
vnuk še pel slovenske pesmi, s katero sta tudi tokrat osvojila 
občinstvo. In, povsem na koncu, so nam zaigrali Bistriški 
tamburaši, ki so bili tokrat tudi nosilci projekta. Kot vedno so 
v instrumentalnem in vokalnem delu zelo ustregli občinstvu, 
ki se jim je zahvalilo z gromkim aplavzom.

In tako je bil zaključen program, ki ga je vodila, in s čudovito 
besedo povezovala, naša Majda Karba. Praznično vzdušje 
je poudarila še razstava del naših likovnikov Pisana paleta v 
avli Doma kulture. Za ozvočenje sta poskrbela Slavko Senica 
in Endrin Amiti, za čudovite svetlobne efekte pa naš Nik 
Daks, Marjana Karba, Anka Repolusk in ekipa FS Bistrica 
pa so pripravili scensko postavitev. Zahvaljujemo se Urošu 
Zormanu – Video produkcija Plamen za donacijo − snemanje 
naše prireditve. 

Nagelj je prejela vsaka obiskovalka ob odhodu, izvajalcem pa 
je ostal topel občutek, da so z željo, podariti ženam prijetno 
urico, tudi uspeli.

Zapisala: Slavica Ajd
Foto: VP Plamen, Uroš Zorman s.p.
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V RUŠAH ZNOVA MEDNARODNI
Karate-do klub Š. D. Ruše 45. zapovrstjo gostil mednarodni karate turnir

Karate-do je v Rušah prisoten že od leta 1975 in kar 45. let 
zapovrstjo gosti eno najstarejših tovrstnih turnirjev v Evropi. 

Klub z bogato tradicijo je v vseh letih delovanja vzgojil preko 
3300 karateistov, med njimi tudi mnoge državne, evropske 
in celo svetovne prvake v mnogih disciplinah. Shihan Ivan 
Čerič 8. DAN – Hanshi, nosi v Sloveniji ene najvišjih »budo« 
nazivov v tradicionalnem karateju in njegova strokovnost je 
prepoznana tudi v svetu. 

Zato se vsako leto pletejo prijateljski odnosi s tekmovalci in 
strokovnimi kadri iz mnogih evropskih držav, ki se pogosto 
vzajemno obiskujejo. Tudi letos so gostili preko 350 

karateistov iz Slovenije, Češke, Romunije, Srbije, Madžarske 
in Belgije. Tekmovanje se je tradicionalno odvijalo v mnogih 
disciplinah tradicionalnega karateja, začenši s katami, v 
nadaljevanju pa tudi v tehničnih disciplinah in kumite-ju (prosti 
borbi). 

Tekmovanje, ki je bilo prestavljeno iz tradicionalnega februarja 
v mesec marec, se je izkazala za dobro potezo, saj so se s 
sproščanjem covid ukrepov odprla vrata marsikateri državi, ki 
bi v februarju imela težavo. Tekmovanje velja za enega večjih 
pripravljalnih turnirjev v tem delu Evrope in tudi letos je to še 
vedno mnogim prva večja preizkušnja po covid času, ki je 
terjal svoj davek tudi na karate. 

Med slovenskimi karateisti so stali tudi člani karate-do kluba 
Š. D. Ruše, ki že leta uspešno nastopajo tako doma kot 
v tujini. Letos sta poleg močnega podmladka najmlajših 
tekmovalcev za Ruše uspešno nastopala tudi Blaž Robič in 
Mateja Breznik, ki se obenem pripravljata tudi na evropsko 
prvenstvo, ki bo v mesecu juliju na Nizozemskem, kamor 
odpotujeta z reprezentanco Slovenije, ki jo vodi glavni 
inštruktor S.K.I.F. zveze Slovenije, g. Ivan Čerič.

Zapisal & foto: Blaž Robič 
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Vsak dan 08.00 – 21.00 Razstava fotografij Zima, ogenj, za dušo – Jože 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

Vsak delovni dan
09.00 – 13.00
13.00 – 16.00

Druženje in prostočasne aktivnosti za starejše
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 otroke 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

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

16. 4. 2022 10.00 Rush(E) pump track contest
ŠPR – sedež
KURS - Klub študentov Ruš, 
Selnice in Lovrenc

21. 4. 2022 10.00 – 12.00
Delavnica za starejše o uporabi pametnih telefonov (prijava na 
telefonski številki 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-rast.si)

Zavod Rast Ruše - sedež

21. 4. 2022 16.00 Zasaditev lip novorojencev
Občina Ruše - Šarhova pot in 
Bistrica ob Dravi

22. 4. 2022 11.00 Postavitev bralnih hišic - Beribajt
Občina Ruše - Zelenica pred 
UE Ruše (pri klopci)

23. 4. 2022 celodnevni Pomladni dan športa, športno dobrodelni projekt Okrog Slovenije ŠPR - več lokacij v Rušah

23. 4. 2022 15.30 Uradna otvoritev večnamenskega športnega igrišča na Smolniku Občina Ruše - igrišče Smolnik

24. 4. 2022 10:00 - 12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke  v Bazen baru ŠPR - sedež

PRIDRUŽI SE NAM
Napovednik dogodkov v aprilu in maju 2022
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28. in 29. 4. 2022
9.00 – 13.00
9.00 – 16.00

Aktivne počitnice
Zavod Rast Ruše - sedež

30. 4. 2022 17.00 Kresovanje na Smolniku
Smolnik Mladinsko društvo 
Ruše v srcu

10. 5. 2022 17.00 Pogovorni večer Živeti do konca s Hospicom Zavod Rast Ruše - sedež

8. 5. 2022 10:00 - 12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke  v Bazen baru ŠPR - sedež

15. 5. 2022 10:00 - 12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke  v Bazen baru ŠPR - sedež

21.5.2022 17.00 – 18.00 Predstavitev kulturnih društev Ruše (sodelovanje z JSKD) Zavod Rast Ruše - sedež

22. 5. 2022 10:00 - 12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke v Bazen baru ŠPR - sedež

24. 5. 2022 10:00 - 11.00
Predstavitev skupin in društev otrok ob dnevu mladosti, otvoritev

likovne razstave kulturnih društev (sodelovanje z JSKD)
Zavod Rast Ruše - sedež

27. 5. 2022 17.00 – 18.00
Predstavitev kulturnih društev Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica 

ob Dravi s čajanko (sodelovanje z JSKD)
Zavod Rast Ruše - sedež

29. 5. 2022 10:00 - 12:00 Ustvarjalne delavnice za otroke  v Bazen baru ŠPR - sedež



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
030 479 854
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


