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Spoštovane soobčanke in soobčani,
 
vsak človek kot socialno bitje si želi ustvarjati. Ustvarjanje se začne že v času 
primarne socializacije in se razvija z odraščanjem posameznika. Vsak od 
nas najprej začne ustvarjati kot posameznik. Ustvarjanje se nato razširi na 
krog družine, delovno okolje ali širše. Določeni ljudje si želijo ustvarjati širše 
za dobrobit skupnosti, naj si bodi v družbenih in društvenih dejavnostih, v 
dobrobit lokalne skupnosti, države in sveta.
 
Ponosna sem, da živim v takšnem okolju, v katerem me obkrožate ljudje, 
ki svoje poslanstvo čutite v razvijanju družbenega in društvenega življenja z 
željo razvoja lokalne skupnosti. Med vas se štejem tudi sama. Ravno želja 
po razvoju naše občine me je motivirala, da sem za županjo kandidirala v letu 
2018 in na aktualnih lokalnih volitvah 2022.
 
V pretekla štiri leta županovanja je bilo vloženega veliko truda, da smo 
izvedli pomembne projekte za našo lokalno skupnost, in rezultati so vidni. 
Zavedam pa se, da je nekaj projektov ostalo še nedokončanih kot je celovita 
ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, gradnja doma starostnikov in 
rekonstrukcija, prizidava ter nadzidava Zdravstvene postaje v Rušah, ki so 
bistvenega pomena za naš kraj. Za dobrobit vas, drage občanke in občani, 
si želim, da se ti projekti nadaljujejo in zaključijo. Kot pomembne projekte v 
novem mandatu pa bi izpostavila povečanje kapacitet vrtca, obnovo letnega 
gledališča Pod goroj in energetsko sanacijo stavb.
 
Zahvaljujem se vam, za vso podporo, ki ste mi jo nudili v mojem prvem 
mandatu. Iz srca hvala vsem, ki ste mi na volitvah namenili vaš glas in mi 
zaupali nov županski mandat. 

Hvaležna in srečna sem, da bom ponovno VAŠA ŽUPANJA.

Iskreno čestitam obema protikandidatoma, strankam ter listam za dosežen 
volilni rezultat. 

S svojo ekipo si bom prizadevala, da bodo volilne obljube uresničene.
 
December in praznično vzdušje je pred nami. Sedaj je tisti čas, ko se posvetimo 
našim najbližjim, sorodnikom in prijateljem. Naj nam bojo prihajajoči dnevi 
naklonjeni, napolnjeni s toplino, srečo in mirom.
 
Želim vam lepe božične praznike ter vse Dobro v novem letu.

       Urška Repolusk
                                 županja
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SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma februarja 2023. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 3. februarja 2023 
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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Občina Ruše dobrodelno v december
PRIŽGIMO LUČKO DOBRODELNOSTI

December je čas praznikov in prazničnega vzdušja, ki pa 
kljub svoji magičnosti osvetli tudi stiske posameznikov in 
družin. Časi, v katerih smo, se odražajo tudi v ekonomskem 
stanju družbe in posledično so stiske vedno večje. 

Tudi letos smo skupaj s humanitarno organizacijo Rdeči križ 
Slovenije, enota Ruše, pripravili darilni praznični paket za 
socialno šibke posameznike in družine v naši občini.

Darilni praznični paketi se bodo razdeljevali v sredo, 21. 
decembra 2022, od 13. ure naprej, do porabe, na naslednjih 
lokacijah:

• KO RK Ruše, Kolodvorska 38 (skladišče RK),
• KO RK Bistrica ob Dravi, Ul. 27. decembra 2 (Dom kulture 

Bistrica ob Dravi) in
• KO RK Smolnik, Glazerjeva 29 (Dom krajanov Smolnik).

Darilni praznični paket se lahko prevzame z veljavno odločbo 
in vabilom CSD Ruše.

Občina Ruše, KO RK Ruše, KO RK Bistrica ob Dravi in KO 
RK Smolnik vam želimo lepe in mirne prihajajoče praznike ter 
vse dobro v novem letu.

Skupaj prižgimo lučke v teh prazničnih dneh in pomagajmo 
drug drugemu ter tako vsaj malo polepšajmo praznike tistim, 
ki potrebujejo pomoč. 

Zapisala: Občinska uprava

S propolisom do manjše obolevnosti otrok v vrtcih
APITERAPIJA TUDI V VRTCU RUŠE

Učencem čebelarskega krožka Osnovne šole Janka Glazerja 
Ruše smo predali uparjalnik propolisa. Dogodek je popestril 
harmonikar Filip Višič z znano Slakovo pesmijo »Čebelar«.
Skupaj s Čebelarskim društvom Ruše smo bili uspešni na 
razpisu za projekt izvajanja apiterapije v slovenskih vrtcih. 

Namen programa apiterapije, ki ga je pripravila komisija za 
apiterapijo dr. Filipa Terča pri Čebelarski zvezi Slovenije, je 
ugotavljanje uspešnosti preventive pred okužbami v vrtcih v 
zimski sezoni. 

Tako bo v vrtcu Ruše na varnem mestu nameščen uparjalnik 
propolisa Propo Steam, ki se bo vključil zjutraj in ugasnil 
čez približno 8 ur. Propolis pomaga krepiti imunski sistem, 
zato upamo, da bomo s tem letošnjo jesen in zimo zmanjšali 
obolevnost. 

Zapisala & foto: Občinska uprava
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V Tednu otroka županja obdarila novorojence ter otroke, rojene v letu 2019
OBDARITEV OTROK
Županja občine Ruše, Urška Repolusk, je v petek, 7. oktobra 
2022, v okviru Tedna otroka sprejela in obdarila novorojence, 
ki so se v občini rodili v letu 2021, ter otroke, rojene leta 
2019, saj je bila za to generacijo otrok obdaritev v preteklem 
letu zaradi zdravstvenih ukrepov ter omejitev žal neizvedena. 

»Hvaležna sem, da se lahko danes z vami veselim sprejema 
novorojencev, ki so se rodili v letu 2021, ter otrok, rojenih v 
letu 2019, ki so zaradi izrednih razmer izpadli iz obdarovanja v 
letu 2020. Na ta način se želim srečati z vsemi otroci rojenimi 
v mojem mandatu in s tem nadaljujem začeto tradicijo,« je 
v pozdravnem nagovoru povedala županja občine Urška 
Repolusk. 

Otroci so prejeli majčke z napisom »Dobrodošla Ruška 
deklina/Dobrodošel Ruški pubec«. Ker je občina Ruše 
branju prijazna občina, pa tudi knjigo ter sadiko lipe kot 

simbol varnega družinskega zavetja in objema staršev. Hkrati  
je to spodbuda k trajnosti in zelenemu delovanju. 

V primeru, da starši ne bodo našli ustreznega mesta za 
posaditev lipe, bodo podarjene lipe našle svoje mesto na 
primerni lokaciji, za katero bo poskrbela občina, v nasadu lip 
novorojencev.

Ko človek odraste,
nosi podobo svoje družine s seboj.
Njena toplina ga naredi sočutnega,

njena trdnost mu daje življenjsko moč
in njene vrednote so mera njegove dobrote.

(neznani avtor)

Zapisala & foto: Občinska uprava
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V Tednu otroka v Rušah znova zasedal otroški občinski svet
OTROŠKI OBČINSKI SVET

V četrtek, 6. oktobra 2022, so se v okviru Tedna otroka, v 
konferenčni dvorani Gasilskega doma Ruše, zbrale učenke 
in učenci OŠ Janka Glazerja Ruše, na 4. seji Otroškega 
občinskega sveta Občine Ruše. 

Na seji se je tako zbralo kar 30 učenk in učencev, 
predstavnikov oddelčnih skupnosti šole, ki so imenovali tudi 
otroškega župana. Ta je postal Martin Potrč iz 9. razreda OŠ 
Janka Glazerja Ruše ter podžupanjo, ki je postala Mercedes 
Varga iz 9.a razreda.

Kot govornica je na seji sodelovala Nina Babič, predsednica 
Zveze prijateljev mladine Maribor. Spregovorila je o tem, kako 
je postal v času epidemije virtualni svet precej bolj zanimiv kot 
pa druženje. Tudi s tem pa ni nič narobe, če je le uravnotežen 
s časom, ki ga otroci preživijo s prijatelji. Prijateljstva pa ne 
nastanejo sama po sebi in zanje se je treba truditi. 

Vsi prisotni so soglašali, da se za prijateljstvo splača potruditi, 

kajti ko smo skupaj in ko se imamo dobro, lahko premagamo 
vse.
 
Otroške svetnice in svetniki so tudi tokrat županji Urški 
Repolusk predlagali zanimive ideje, kako bi lahko bilo njihovo 
otroštvo v občini še boljše. Med drugim so otroci predlagali 
zunanji bazen v Športnem parku, ponovno vzpostavitev 
drsališča, senčila v učilnici na prostem, ureditev posebne 
talne signalizacije s krogci pred OŠ Janka Glazerja, pitnik 
na igrišču z umetno travo pri šoli, več smetnjakov za pasje 
iztrebke ter pogostejše odvažanje smeti z ekoloških otokov. 

Večina otrok pa se je strinjala z idejo, da bi v Rušah odprli 
restavracijo svetovno znane verige za hitro prehrano ter 
veliko nakupovalno središče, v katerem bi bile trgovine, ki jih 
v naši bližini ni.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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O poteku 24. redne in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Ruše
SEJE OBČINSKEGA SVETA

24. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše je potekala 
v ponedeljek, 3. oktobra 2022. Občinski svetniki so 
obravnavali:

• Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za 
leto 2022 – 2. rebalans po hitrem postopku

Pripravo odloka o spremembi odloka o proračunu Občine 
Ruše za leto 2022 – 2 so narekovale predvsem:

 − spremembe v izvrševanju proračuna pri investiranju zaradi 
spremenjenih okoliščin;

 − spremembe nekaterih planiranih zneskov po proračunskih 
postavkah glede na indikatorje izvrševanja proračuna 
tekom proračunskega leta;

 − sledenje poslovnim dogodkom, ki se jih predhodno ni 
moglo predvideti ali še niso bili znani.

Pomembnejše spremembe in razlogi zanje so:

 − V splošnem in posebnem delu proračuna ter načrtu 
razvojnih programov so bile pripravljene nove ocene 
za prihodke in odhodke ter projekte, in sicer na podlagi 
trenutne realizacije, na podlagi sklenjenih pogodb in 
drugih razpoložljivih podatkov.

 − Za projekt Prizidave in delne rekonstrukcije Zdravstvene 
postaje Ruše je bila, po dveh ponovljenih javnih naročilih, 
na prejšnji seji predstavljena pridobljena ponudba za 
izvedbo del, ki je presegala razpoložljiva sredstva v 
proračunu. Občinski svet Občine Ruše je s sklepom 
odločil, da se ne strinja s tako visoko vrednostjo investicije 
in tudi ne z nadaljevanjem investicije.

 − Za projekt Celovite energetske sanacije javnih objektov v 
lasti Občine Ruše je bila občina uspešna pri kandidaturi 
za pridobitev sredstev, ki jih razpisuje Ministrstvo za 
infrastrukturo za energetsko prenovo stavb ožjega in 
širšega javnega sektorja in je pridobila 1.472.863,09 
evrov nepovratnih sredstev za evropsko kohezijsko politiko. 
Investicija se bo financirala po principu energetskega 
pogodbeništva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Po 
terminskem planu, ki nam ga je predstavil izbrani ponudnik, 
bodoči koncesionar, bo investicija zaključena v letu 2023. 
Temu je prilagojena tudi dinamika celotne investicije.

 − Za  projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
aglomeraciji ID 16520 so sredstva na tej postavki 
zagotovljena za izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki 
je s sprejetjem novele Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode na območju Občine Ruše 
izpadel iz kohezijskega financiranja. Govora je o 
aglomeraciji ID 16520 Bistrica ob Dravi–Log, ki predstavlja 
območje z obremenitvijo pod 2.000 PE. Ministrstvo za 
okolje in prostor je v začetku leta objavilo javni razpis za 
podelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo energetsko 
učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode in Občina Ruše namerava oddati kandidaturo. V 
primeru uspešne kandidature se nadejamo do 50 % 
sofinanciranja investicije.

 − Za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Drave – Občina Ruše je občina v letu 2022 nadaljevala 
z aktivnostmi izgradnje kanalizacijskega omrežja v 
aglomeraciji ID 13652 – Ruše. Obseg del ter dinamika 
sta pogojena z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, saj 
nepovratna sredstva kohezijske politike iz nove finančne 
perspektive 2021−2027 še niso na voljo. V tem oziru se 
zaključek investicije zamika v naslednja leta.
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 − V posebnem delu proračuna je bila na področju 
proračunske porabe na glavnem programu oziroma 
podprogramu 14 Gospodarstvo, 1402 Pospeševanje in 
podpora gospodarski dejavnosti, 14029001 Spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva dodana nova proračunska 
postavka 461 Invest Podravje – Slovenija. Občine 
Podravske regije so pristopile k projektu Invest Podravje 
- Slovenija. K projektu sta pristopila tudi dva konzorcijska 
partnerja, ZRS Bistra Ptuj in RRC Ormož ter Območno 
razvojno partnerstvo RASG in RIC Slovenska Bistrica 
Namen projekta je promocija regije in spodbujanje 
investicij v regiji.

 − V računu financiranja je v veljavnem proračunu načrtovano 
najetje dolgoročnega kredita v višini 2.970.000 evrov. Z 
Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše 
za leto 2022 – 2 znesek dolgoročnega zadolževanja 
zmanjšujemo za 1.354.000 evrov (na 1.616.000 evrov).

• Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in 
pomoči družini v Občini Ruše

Zahtevo po sprejemu novega pravilnika je narekovalo več 
razlogov, poglavitni razlog je pandemija covid-19, ki je 
posledice pustila na vseh področjih. Pri delu smo zaznali, 
da pomoč potrebuje nova populacija ljudi, občani, ki so 
se znašli v socialni stiski zaradi okoliščin, na katere nimajo 
vpliva. Visoka letna rast cen življenjskih potrebščin negativno 
vpliva na življenje posameznika.

Z novim pravilnikom gremo z več koraki naprej v smeri 
socialne vključenosti, saj bodo za pomoč lahko zaprosili tudi 
občani, ki so delovno aktivni, za delo pa prejemajo minimalno 
plačilo. V pravilniku so podrobneje določeni:

 − pogoji za izredno denarno pomoč,
 − prispevek ob rojstvu novorojenca,
 − subvencioniranje prehrane dojenčkov,
 − sofinanciranje letovanja otrok in mladostnikov,
 − pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za učence ter
 − drugi ukrepi na področju socialnega varstva in pomoči 

družini.

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
posebnih skupin v Občini Ruše prinašajo način razdelitve 
sredstev javnega razpisa na način:

 − 30 % predvidenih sredstev je namenjenih za dejavnost 
oz. delovanje društva. Sredstva se porazdelijo vsem 
upravičencem v enakem deležu.

 − 70 % predvidenih sredstev je namenjenih sofinanciranju 
projektov. Sredstva se porazdelijo na vse prijavljene 
projekte po vrednosti točke. Vrednost točke je odvisna od 
števila prijavljenih projektov in od števila dodeljenih točk.

S tem ko se sofinanciranje posebnih skupin razdeli na 30 
% predvidenih sredstev, ki so namenjeni dejavnosti in 70 % 
predvidenih sredstev za sofinanciranje projektov, dosežemo, 
da bodo društva prejela več sredstev za izvedbo projektov.

• Dokument identifikacije investicijskega projekta za 
investicijo “Letno gledališče pod Goroj”

Projekt »Novogradnja večnamenskega prostora in 
rekonstrukcija Letnega gledališča« vsebuje obnovo 
propadajočega letnega gledališča ter izgradnjo večnamenske 
stavbe, ki bo služila kot dopolnitev letnega gledališča. 
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 874.368,27 
eur. Predvideno je, da se bo operacija izvedla v eni fazi in bo 
skupaj s pripravami in z vsemi aktivnostmi trajala od 2022 do 
konca leta 2024. Občinski svet Občine Ruše je sprejel Sklep 
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Novogradnja večnamenskega prostora in rekonstrukcija 
Letnega gledališča«.

• Investicijski program s študijo izvedbe za projekt “Prizidava 
in delna rekonstrukcija Vrtca Ruše”

Občina Ruše se je na podlagi pomanjkanja prostora, ki so 
nujni za normalno funkcioniranje vrtca, odločila za prizidavo 
in delno rekonstrukcijo vrtca Ruše, s katero bo zagotovila 
enake možnosti dostopa do predšolske vzgoje vsem otrokom 
oziroma mladim družinam v občini. Prizidani objekt bo 
skoraj nič-energijska montažna stavba. Tako bo načrtovana 
investicija prispevala k varovanju okolja in trajnostnemu 
razvoju. Hkrati bodo z načrtovano investicijo zagotovljene 
tudi dodatne zunanje površine. Ocenjeni stroški investicije v 
prizidavo in delno rekonstrukcijo vrtca Ruše so ocenjeni na 
1.571.679 eur (stalne cene na dan 2. 8. 2022) brez DDV. 
Občina Ruše bo za izvedbo načrtovanega projekta poskušala 
pridobiti sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport oziroma morebitna druga nepovratna sredstva.

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega 
programa s študijo izvedbe projekta »Prizidava in delna 
rekonstrukcija Vrtca Ruše«za projekt vrtca Ruše.

8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ruše je v 
ponedeljek, 24. oktobra 2022, sklicalo pet svetnikov, in 
sicer: svetniki svetniške skupine ZA − Darko Knez, Barbara 
Jert, Peter Juhart, Petra Muršič in svetnica Neodvisne liste 
za varnost in pomoč − Silverija Belčič. 

Sklic 8. izredne seje je bil namenjen preklicu javne dražbe 
za prodajo parcel: parc. št. 1763/1 in parc. št. 1763/2 obe 
k.o. 665 Ruše.

8. izredne seje se je udeležilo 8 svetnikov od 18-ih. Ker 
občinski svet ni bil sklepčen, izredna seja ni bila izvedena.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Nov Pravilnik o ukrepih na področju socialnega varstva in pomoči družini
VEČ ZA SOCIALNO VARNOST

Občina Ruše je pripravila nov Pravilnik o ukrepih na področju 
socialnega varstva in pomoči družini v Občini Ruše (v 
nadaljevanju: pravilnik), ki ga je Občinski svet Občine Ruše 
sprejel na svoji 24. redni seji,  3. oktobra 2022.

Soočamo se z visoko letno rastjo cen življenjskih potrebščin, 
še posebej v tem letu. Podražitev cen goriv in kuriv, električne 
energije, prehrane, storitev in pa rast stopnje mesečne 
inflacije, negativno vplivajo na naša življenja. 

Pri pripravi novega pravilnika je sodelovala Komisija za 
dodelitev izrednih denarnih sredstev. Poglavitni razlog 
je narekovala epidemija COVID-19, ki je družbo najbolj 
zaznamovala in pustila posledice.

Z novim pravilnikom gremo več korakov naprej, v smer 
socialne enakosti, ki krepi socialno vključenost v družbo in k 
spoštovanju osnovnih temeljnih človekovih pravic. 

V pravilniku je vsak ukrep oziroma pomoč posebej zapisana 
in obrazložena (kdo je upravičenec, kakšen je namen 
pomoči, merila in višina pomoči, postopek uveljavljanja in 
način dodelitve pomoči). Takšen zapis vlagatelja seznani tako 
s pravico kot z dolžnostjo. 

Za pomoč lahko po novem pravilniku zaprosijo ne le 
državljani Republike Slovenije, temveč tudi občani s stalnim 
prebivališčem v Občini Ruše pod pogojem, da na naslovu 
prebivajo.

V pravilnik smo dodali tudi nov ukrep za pomoč družini, 
in sicer ukrep »Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za 
učence«.

IZREDNA DENARNA POMOČ

Pomoč je namenjena za premostitev trenutne socialne 
ogroženosti v primerih elementarnih nesreč, za premostitev 
trenutne socialne ogroženosti in po novem za doplačilo 
zdravil in ortopedskih pripomočkov.

Ob upoštevanju vseh uskladitev na strani zakonodajalca in ob 
upoštevanju podražitev vseh vrst dobrin, se višina do pomoči 
primerno uskladi. Znaša lahko do največ 500 evrov. 

PRISPEVEK OB ROJSTVU OTROKA

Namen dodelitve prispevka je enkratna denarna pomoč, s 
katero se staršem dodelijo sredstva ob rojstvu novorojenca. 

V novem pravilniku je podrobneje opisan postopek dodelitve, 
merila, višina prispevka ter postopek za uveljavljanje pomoči 
in dodelitev le-te. 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE DOJENČKOV

Namen subvencioniranja prehrane dojenčkov je denarna 
pomoč, ki jo občina namenja za nakup mlečnih preparatov, 
zaradi socialne in/ali zdravstvene indikacije. 

Po novem pravilniku so do pomoči upravičeni starši, ki so 
uvrščeni do vključno v peti (5) dohodkovni razred, na podlagi 
odločbe o otroškem dodatku in ne le prejemniki denarne 
socialne pomoči ali starševskega dodatka.
 
SOFINANCIRANJE LETOVANJA OTROK IN MLA-
DOSTNIKOV

Z novim pravilnikom omogočamo letovanja tudi 
mladostnikom. Namen sofinanciranja je denarna pomoč za 
doplačilo ali za plačilo v celoti cene organiziranega letovanja 
otrok in mladostnikov s socialno ali zdravstveno indikacijo. 
Podrobneje pa so zapisana tudi merila in višina sofinanciranja, 
postopek do uveljavitve letovanja ter način sofinanciranja.

POMOČ PRI NAKUPU ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 
UČENCE

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za učence je denarna 
pomoč, namenjena za delno kritje stroškov nakupa le-teh. 
Med šolske potrebščine ne spadajo učbeniki.

Gre za nov ukrep. Šolske potrebščine predstavljajo 
predvsem socialno šibkim družinam veliko finančno breme. 
Do pomoči so upravičeni starši otrok, ki so, na podlagi 
odločbe o otroškem dodatku, uvrščeni do vključno v drugi 
(2) dohodkovni razred. 

Zapisala: Občinska uprava
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Občina Ruše pristopila k energetski sanaciji 6-ih javnih stavb 

Moderna čistilna naprava na Bezeni kljub poskusnemu obratovanju že kaže dobre rezultate

ENERGETSKA SANACIJA

OTVORITEV ČN BEZENA

Med Občino Ruše in ponudnikom Petrol d.d., s partnerjema 
Resalta d.o.o. in RES EPC d.o.o., je bila 3. oktobra 2022 
podpisana koncesijska pogodba za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije, z 
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine 
Ruše. Celovite energetske sanacije bo deležnih 6 javnih 
objektov v lasti občine, in sicer: Športni park Ruše − bazen, 
Dom kulture Bistrica ob Dravi, Občina Ruše − upravna 
stavba, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Glasbena šola 
Ruše in Policijska postaja Ruše.

Energetski sistemi vseh omenjenih stavb so v slabem stanju, 
posledično so energetsko neučinkoviti, kar prinaša visoke 
stroške energije, vzdrževanja in upravljanja. Hkrati pa ne 
zagotavljajo optimalnih pogojev za delo in bivanje.

Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, je ob podpisu 
pogodbe izrazila veselje in ob tem poudarila, da Občina 
Ruše s tem dokazuje, da je zeleno in trajnostno naravnana. 
Ob tem pa izrazila upanje, da je omenjeni projekt energetske 
sanacije začetek poti k boljšim bivanjskim pogojem, večji 
stroškovni vzdržnosti ter lepšemu videzu objektov.

S celovito energetsko sanacijo občinskih objektov bo 
zagotovljeno zmanjšanje porabe energije in s tem posledično 
stroškov energije, zagotovljena bo učinkovita raba energije 
in zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami, prav tako pa 
bodo zagotovljeni boljši delovni in bivalni pogoji.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Občina Ruše je v letu 2019 resno pristopila k nekaj več kot 
6 milijonov evrov vrednemu projektu »Čiščenja in odvajanja 
odpadne vode v Občini Ruše«, ki je tudi največji projekt v 
mandatu 2018−2022. 

Čistilna naprava Bezena je sicer še vedno v fazi poskusnega 
obratovanja, a prvi rezultati že kažejo na njeno izjemno dobro 
delovanje, saj je trenutni učinek čiščenja 99,4 odstoten. 
Čistilna naprava deluje po principu biološkega čiščenja, po 
tehnologijo MBBR. Gre za sistem prezračevanja z aktivnim 
blatom, pri čemer se blato zbira na recikliranih plastičnih 
nosilcih.  Na novi čistilni napravi Bezena se čistijo odpadne 
vode iz Loga, Bistrice ob Dravi in Bezene.

Čistilna naprava Bezena je, poleg v letu 2020 zgrajene 
čistilne naprave na Arehu, že druga čistilna naprava, ki je 
bila zgrajena v obdobju 2018−2022. V tem letu se projekt 
nadaljuje v zahodnem delu Ruš ter se preko saniranega 
mostu čez reko Dravo povezuje s Čistilno napravo Selnica ob 
Dravi. Celoten projekt bo predvidoma končan v letu 2023.

Občina Ruše je tako iz dneva v dan bližje zadanemu cilju 
in s tem postaja vedno bolj urejena, zelena ter čista občina 
in počasi dohiteva tiste, ki imajo to področje urejeno že 
desetletja.  

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Končana rekonstrukcija mostu čez Dravo ponovno povezuje

Pristojnosti Upravne enote Ruše

MOST ZNOVA PREVOZEN

KJE SI UREJAM DOKUMENTE?

Po skoraj 18 mesecih zapore je 22. oktobra 2022 znova 
stekel promet po mostu na državni cesti čez Dravo med 
Selnico ob Dravi in Rušami. 

V sklopu rekonstrukcije mostu, ki je potekala od maja lani, so 
131 metrov dolg most razširili za skoraj 4 metre. Ne eni strani 
je most razširjen s pločnikom, na drugi strani z dvosmerno 
kolesarsko stezo, ki bo postala del Dravske kolesarske poti. 

Otvoritve mostu se je udeležila državna sekretarka na 
Ministrstvu za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, ki se je 
predvsem zahvalila občankam in občanom obeh občin, ki ju 
most povezuje, saj so se njihove tako poslovne kot zasebne 
obveznosti v letu in pol bistveno spremenile. A drugače 

dotrajanega, več kot 50 let starega mostu, ne bi bilo mogoče 
obnoviti. 

Ruška in selniška občina sta bili povezani že v preteklosti, 
ko je šlo za eno občino. Hkrati pa obe občini povezujejo 
prijateljske in družinske vezi, prostočasne aktivnosti in 
delovna okolja. Zato je most čez Dravo tako izrednega 
pomena. V času obnove mostu sta bili občini oddaljeni več 
kot 20 kilometrov, sedaj pa ju znova ločuje le 131 metrov 
dolg most. 

Zahvaljujemo se vsem za potrpljenje in želimo srečno vožnjo!

Zapisala & foto: Občinska uprava

Veliko ljudi se glede urejanja dokumentov, kot so potni list, 
osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in podobno, še vedno 
obrača na občino, vendar slednje izdaja upravna enota.

Na upravni enoti se vodijo upravni postopki na I. stopnji 
in izvajajo določene upravne naloge iz delovnih področij 
posameznih ministrstev. 

Za vas smo pripravili kratek seznam pristojnosti Upravne 
enote Ruše, in sicer se na upravni enoti izdaja:

• osebne izkaznice,
• potne listine,
• vozniška dovoljenja,
• orožne liste,
• izpiske iz matičnih registrov,
• gradbena in uporabna dovoljenja,
• odobritve pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči,
• odobritve javnih prireditev,
• urejanje pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in 

vojnih veteranov,
• enotna dovoljenja za prebivanje in delo tujcem ter odobritev 

sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

URADNE URE PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 15.00

URADNE URE  TOREK
od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 15.00

URADNE URE  SREDA
od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 18.00

URADNE URE  ČETRTEK
Zaprto

URADNE URE  PETEK
od 8.00 do 13.00

Kontakt: Upravna enota Ruše, Kolodvorska ulica 9,
2342 Ruše
02 669 06 60 
ue.ruse@gov.si

Zapisala: Občinska uprava
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Poklon z razstavo »Miroslav Vovšek − Retrospektiva njegove življenjske poti«
GALERIJA MIROSLAVA VOVŠKA

V Domu kulture Ruše smo 26. septembra 2022 svečano 
otvorili Galerijo Miroslava Vovška. Na prireditvi, s katero smo 
se poklonili Miroslavu - Mirku Vovšku, pokojnemu častnemu 
občanu, pedagoškemu delavcu, kulturniku in umetniku, so 
bogat kulturni program pripravili učenci Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše ter Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 

Kulturnemu programu je sledila svečana otvoritev Galerije 
Miroslava Vovška, ki jo je s prerezom traku svojemu namenu 
predala županja Urška Repolusk, ter otvoritev razstave članov 
likovnega društva Rulik v čast Mirku Vovšku.

Galerija in muzejska zbirka se nahajata v prvem nadstropju 
Doma kulture Ruše. Predstavljena so umetniška dela 
Miroslava Vovška, ki so last družine in so sicer skrita pred 
javnostjo. V delu galerije, kjer se nahaja muzejska zbirka, je 
na panojih predstavljeno umetnikovo življenje, v vitrinah pa 
so na ogled tudi njegovi osebni predmeti. V ostalih vitrinah 
muzejske zbirke so predstavljeni še kmečki predmeti, ki jih 
je donirala družina Cehner ter dela pohorske glažute, ki jih je 
ob Mednarodnem letu stekla posodila Danica Vagner.

Razstava »Miroslav Vovšek − Retrospektiva njegove 
življenjske poti« bo na ogled do 26. septembra 2023. V 
prihodnosti pa bodo v galeriji na ogled še ostale razstave 
ruških in ostalih umetnikov.

Zahvaljujemo se Zavodu RAST Ruše, dr. Ireni Mavrič-
Žižek, likovnemu društvu Rulik ter vsem, ki ste pripomogli 
k vzpostavitvi, za ruško kulturo prepotrebnih galerijskih 
prostorov v Domu kulture Ruše.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Odnos do preteklosti je korenina, iz katere raste narodna zavest
KOMEMORACIJA V RUŠAH

Na predvečer dneva spomina na mrtve ter ob Dnevu 
reformacije je pri centralnem spomeniku NOB v Rušah 
potekala tradicionalna komemoracija. 

Dan spomina na mrtve je priložnost za izkaz spoštovanja do 
junakov slovenskega naroda in naših prednikov. Je dan, ko 
se spomnimo naših bližnjih pokojnih, ki so vsak na svoj način 
prispevali, da smo tukaj danes svobodni.

Osrednji spomenik, ki je bil postavljen po letu 1945, je 
posvečen 124 padlim borcem, internirancem, izgnancem 
in žrtvam fašističnega nasilja.  Vse to, kar so naši pogumni 
predniki izborili, moramo čuvati in ohranjati, hkrati pa prenašati 

na naše naslednike. Z njihovo vero in požrtvovalnimi dejanji 
so se ohranili naša narodna identiteta, jezik in kultura. 

V programu tokratne komemoracije so sodelovale učenke 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše ter Godba Ruše. 
Osrednja govornica prireditve je bila županja Občine Ruše, 
Urška Repolusk.

Spomenik NOB simbolizira boj in požrtvovalnost naših 
prednikov za boljši jutri. 

Zapisala & foto: Občinska uprava

Z obnovo se je povečala njegova pričevalnost in pomen v prostoru trškega jedra
REVITALIZACIJA SPOMENIKA NOB

Spomenik z grobnico, umetniško delo akademskega kiparja 
Gabrijela Kolbiča, je Ruški osrednji spomenik, posvečen 
spominu na 124 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja. 
Spomenik ima veliko zgodovinsko memorialno vrednost, saj 
priča o prispevku Rušanov v narodnoosvobodilnem boju. Ima 
tudi veliko umetniško vrednost, saj je priznano delo znanega 
akademskega kiparja iz naše regije, priznanega v širšem 
prostoru. 

Spomenik sestavljajo tri obeležja: granitna kocka, kamniti 
steber (obelisk) in nagrobna plošča nad grobnico fašističnega 
nasilja. Na spomeniku so upodobljeni štirje bronasti reliefi, 
ki predstavljajo borce, internirance, izgnance ter žrtve 
fašističnega nasilja. 

Zaradi izpostavljene lokacije ob državni in lokalni cesti, 
vremenskih vplivov in prehajanja čez stopnice spomenika, je 
bil spomenik precej dotrajan in ogrožen. V okviru projekta 
obnove so se opravila restavratorsko konservatorska 
dela, s katerimi so se ponovno nadomestile odstopljene 
granodioritne plošče, zapolnjene so bile manjkajoče 
reže med ploščami, spomenik je bil očiščen s primernimi 
tehnikami in materiali ter zaščiten z impregnacijskim 
zaščitnim sredstvom.  Obnovljene so bile črke na spomeniku 
ter zapolnjene razpoke na obelisku. S posebno pozornostjo 
so bile očiščene bronaste reliefne plošče na način, da patina 
ni bila odstranjena. 

S projektom obnove oziroma revitalizacije spomenika je 
Občina Ruše želela odpraviti ogroženost spomenika in 
okolice, izboljšati njegovo zunanjo podobo in pričevalnost, 
ohraniti umetniško vrednost spomenika ter zaščititi spomenik 
pred nadaljnjimi negativnimi zunanjimi vplivi. 

Predviden projekt bo sočasno z rekonstrukcijo trga povečal 
pričevalnost in umetniško vrednost spomenika, ki predstavlja 
osrednjo točko trškega prostora. Dela so bila zaključena v 
oktobru 2022, obnova oziroma revitalizacija spomenika 
NOB z grobnico pa je sofinancirana s pomočjo pridobljenih 
nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo. 

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Jesenski dan športa in OktobeRuše Fest 
ŠPORTNI PARK RUŠE VABI
V oktobru je Javni zavod Športni park Ruše skupaj z Občino 
Ruše in Mladinskim društvom Ruše v srcu organiziral 
Jesenski dan športa in OktobeRuše Fest. 

S projektom »Dnevi športa« v Športnem parku Ruše 
predstavljamo možnosti rekreacije in športa v občini. Projekt 
sofinancira Fundacija za šport. Na ta dan je potekalo veliko 
raznolikih aktivnosti za vse generacije. 

Dan smo pričeli s telovadbami, ki sta nam jih pripravila 
Društvo Šola zdravja in Športni center NITRO. 

Luka Pen je poskrbel za varno učenje rolkanja in 
premagovanja ovir na skate poligonu, igralci bike pola iz 
Maribora in iz Gradca pa so z dotičnim športom navdušili 
veliko obiskovalcev, ki so se v sami igri tudi preizkusili.  

Na Jesenskem dnevu Športa je potekal košarkarski turnir 
med Košarkarskim klubom Ruše, Košarkarskim klubom 

Lovrenc na Pohorju in Košarkarskim klubom Maribor – 
mladi. Ogledali smo si tudi akcijo iskanja in reševanja oseb z 
reševalnimi psi, ki jo je izvedlo Društvo REPS Maribor.

Čez cel dan je bil na voljo DECATHLONOV kotiček z 
animacijami, napihljiva igrala in Nelly's Food Truck. Za glasbo 
je poskrbel DJ Kobra. Po športu se je prilegla sprostitev. 

Dogajanje v centru Ruše je bilo v sklopu prireditve 
OktobeRuše Fest pestro. Program so otvorili Ansambel Nikoli 
ni prepozno, MePZ DU Ruše, Ruški frajtonarji (DU Ruše) in 
MePZ KUD Bezena. 

Otroške obraze je nasmejal Ribič Pepe, starejši pa so kasneje 
uživali v koncertu skupine ČUKI. Bil je športen, rekreativen, 
vesel, pester in predvsem zelo zabaven dan. Hvala vsem za 
obisk. 

Zapisal & foto: Športni park Ruše

Društvo Šola zdravja 

Luka Pen in rolkanje Bike polo

Bike polo igralci Košarkarski turnir

NITRO športni center
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RAZSTAVA UMETNIŠKIH ENERGIJSKIH SLIK V 
ŠPORTNEM PARKU RUŠE

Gospod Antonin Sabati je redni obiskovalec Športnega 
parka Ruše, v katerem je z največjim veseljem  razstavil svoje 
slike, ki so risane po starodavnih in sodobnih energijskih 

protokolih v slikarski tehniki olje na platno. Slike so risane 
ritualno, z močnim energijskim delovanjem na barve, platno 
in sam postopek risanja. Vse slike so ročno delo in umetniško 
uprizarjajo delovanje nakopičene energije, ki seva iz narisane 
slike v prostor, katerega polni z namenom in pomenom v sliki 
dokumentirane energije. 

Gospod Sabati pravi: »Moje umetniške energijske slike so 
vedno napolnjene s pozitivno energijo določenega namena 
in pomena. Že vnaprej se veselim ogleda mojih umetniških 
energijskih slik v umirjenem in harmoničnem ambientu 
našega lepega Športnega parka Ruše.«

Energijske slike bodo v Športnem parku Ruše razstavljene 
vse do januarja. Ogledate si jih lahko vsak dan med 8. in 21. 
uro. Vabljeni!
   Zapisal & foto: Športni park Ruše

REPS Maribor

Ribič PEPE Koncert Čuki

REPS Maribor
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3.december ob 18.00

Otvoritev
velikega drsališča

 BREZPLAČNO DISKO DRSANJE
IN GOSTINSKA PONUDBA



23. 11. 2022 / 15:30 / Bistriški trg
Izdelava velikega adventnega venca
KUD Svoboda

24. 11. 2022 / 15:30 / Bistriški trg 
Izdelava velikega adventnega venca
KUD Svoboda

25. 11. 2022 / 18:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi
70 let folklorne dejavnosti in 35 let FS Korenine
KUD Svoboda

27. 11. 2022 / 7:30 in 10:00 / Župnija Ruše
1.Adventna nedelja in nedelja Karitas; 
blagoslov adventnih venčkov
Župnija Ruše

1. – 3. 12. 2022 / Župnija Ruše 
Obisk bolnikov, molitev za blagoslov adventnega
in božičnega časa ter za blagoslov kraja, 
v katerem živimo
Župnija Ruše

2. 12. 2022 / 9:30 / Zavod RAST Ruše 
Lutkovna predstava Babica Zima (Korenine) in 
likovna delavnica 
Zavod RAST Ruše

2. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Ruše
Otvoritev razstave “Natura 2022 - Čebele”
Likovno društvo Rulik

2. 12. 2022 / 18:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi
Parada izbranih - poklon F. Prešernu
JSKD OI Ruše

2. 12. 2022 / 20:00 / Zavod RAST Ruše 
Večer penin
Zavod RAST Ruše

3. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše 
Birmanske skupine  
Župnija Ruše

3. 12. 2022 / 14:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše
Božični bazar v sodelovanju z Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše
Prižig luči - SVETLICE 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Otvoritev drsališča Ruše - Disko drsanje s KURSOM 
Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, Selnice ob Dravi in 
Lovrenca na Pohorju in Občina Ruše

4. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše
2. Adventna nedelja - predstavitev birmancev in 
podelitev Svetega pisma
Župnija Ruše

5. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi 
Miklavževanje
Krajevni odbor in KUD Svoboda

5. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše
Srečanje s sv. Miklavžem, sv. maša
Župnija Ruše

8. 12. 2022 / 17:00 / Župnija Ruše 
Molitev pred Najsvetejšim, priložnost za  
sv. spoved, srečanje ob Katehezi
Župnija Ruše

9. 12. 2022 / 20:00 / Zavod RAST Ruše 
Glasbeni večer: HELP! A Beatles Tribute 
Zavod RAST Ruše

10. 12. 2022 / 10:00 / Trgovski centri v Rušah, Selnici 
ob Dravi in v Lovrencu na Pohorju
Svetovni dan zborovstva - zborovsko petje pred 
trgovskimi centri
JSKD OI Ruše

10. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče
Koncert Akustični orgazem 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

11. 12. 2022 / 16:00 / Bistrica ob Dravi - Log 
Lucijine lučke
Krajevni odbor in KUD Svoboda

11. 12. 2022  / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: FLORENTINE
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

P r a z n i č n i  d e c e m b e r  2 0 2 2



12. 12. 2022 / 12:12 / Športni park Ruše - bazen
Otvoritev podvodne razstave občinskega 
fotografskega natečaja za izbor najboljših 
fotografij, posnetih v Občini Ruše 2022 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

13. 12. 2022 / 10:00 / Zavod RAST Ruše
“Sreča za vsakega otroka” Unicefov dan otrok 
Zavod RAST Ruše

13. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše 
Spomin in molitev za slepe in slabovidne
Župnija Ruše

15. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče
Disko drsanje s KURSOM (Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju)
Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, Selnice ob Dravi in 
Lovrenca na Pohorju in Občina Ruše

16. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Gledališče Makarenko: Zima je zaspala (otroška 
predstava) in obisk Dedka Mraza
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše 

16. 12. – 24. 12. 2022 / Župnija Ruše
Božična devetdnevnica; molitev za zdravje, bolnike, 
družine, župnijo, domovino in mir po svetu 
Župnija Ruše

17. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: Nejc Miklošič in Tilen Beigot
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

17. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi 
Veseli december z lutkami
KUD Svoboda

17. 12. – 19. 12. 2022 / Športni park Ruše - kegljišče 
Mednarodni kegljaški turnir pod UV svetlobo 
“Pohorski bataljon 2023”
Kegljaški klub Ruše

18. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše
Predstavitev prvoobhajancev in sprejem 
Betlehemske lučke miru
Župnija Ruše

18. 12. 2022 / 11:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Družinsko gledališče Kolenc: Praznična želja 
(otroška predstava)
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

23. 12. 2022 / 16:30 / Avla Doma kulture Bistrica ob Dravi
Likovna razstava - v spomin Rudiju Tapajnerju 
KUD Svoboda

23. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi
Obeležitev krajevnega praznika
Krajevni odbor

23. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče
Družinsko gledališče Kolenc: Jelenček Rudolf 
praznuje Božič (otroška predstava) in obisk Božička 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

24. 12. 2022 / 17:00 in 24:00 / Župnija Ruše 
Sveti večer - blagoslov jaslic Župnija Ruše

25. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše
Božič - praznik Gospodovega rojstva Župnija Ruše

26. - 29. 12. 2022 / 9.00-14.00 / Areh
Smučarski tečaj na Arehu 
Športno društvo NLP

26. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše
Blagoslov vode in soli, molitev za domovino
Župnija Ruše

26. 12. 2022 / 17:00 / Telovadnica GSKŠ Ruše
Novoletni koncert pihalnega orkestra KUD Godba Ruše
KUD Godba Ruše / Vstopnina: 5,00€

27. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše 
Praznik sv. Janeza, blagoslov vina Župnija Ruše

28. 12. 2022 / 7:30 / Župnija Ruše 
Molitev za otroke in družine, ki trpijo Župnija Ruše

28. 12. 2022 / 17:00 / Bistriški trg
Koledovanje - večer božičnih in novoletnih napevov
KUD Svoboda

29. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče
Drsanje z Elso in Ano (Ledeno kraljestvo)
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

30. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Marko & Tajana Acoustic 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

30. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše 
Praznik in molitev Svete družine
Župnija Ruše

31. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše
Slovo od starega leta
Župnija Ruše

1.1. 2023 / 10:00 / Župnija Ruše 
Dan miru
Župnija Ruše

23. 11. 2022 / 15:30 / Bistriški trg
Izdelava velikega adventnega venca
KUD Svoboda

24. 11. 2022 / 15:30 / Bistriški trg 
Izdelava velikega adventnega venca
KUD Svoboda

25. 11. 2022 / 18:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi
70 let folklorne dejavnosti in 35 let FS Korenine
KUD Svoboda

27. 11. 2022 / 7:30 in 10:00 / Župnija Ruše
1.Adventna nedelja in nedelja Karitas; 
blagoslov adventnih venčkov
Župnija Ruše

1. – 3. 12. 2022 / Župnija Ruše 
Obisk bolnikov, molitev za blagoslov adventnega
in božičnega časa ter za blagoslov kraja, 
v katerem živimo
Župnija Ruše

2. 12. 2022 / 9:30 / Zavod RAST Ruše 
Lutkovna predstava Babica Zima (Korenine) in 
likovna delavnica 
Zavod RAST Ruše

2. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Ruše
Otvoritev razstave “Natura 2022 - Čebele”
Likovno društvo Rulik

2. 12. 2022 / 18:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi
Parada izbranih - poklon F. Prešernu
JSKD OI Ruše

2. 12. 2022 / 20:00 / Zavod RAST Ruše 
Večer penin
Zavod RAST Ruše

3. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše 
Birmanske skupine  
Župnija Ruše

3. 12. 2022 / 14:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše
Božični bazar v sodelovanju z Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše
Prižig luči - SVETLICE 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Otvoritev drsališča Ruše - Disko drsanje s KURSOM 
Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, Selnice ob Dravi in 
Lovrenca na Pohorju in Občina Ruše

4. 12. 2022 / 10:00 / Župnija Ruše
2. Adventna nedelja - predstavitev birmancev in 
podelitev Svetega pisma
Župnija Ruše

5. 12. 2022 / 17:00 / Dom kulture Bistrica ob Dravi 
Miklavževanje
Krajevni odbor in KUD Svoboda

5. 12. 2022 / 18:30 / Župnija Ruše
Srečanje s sv. Miklavžem, sv. maša
Župnija Ruše

8. 12. 2022 / 17:00 / Župnija Ruše 
Molitev pred Najsvetejšim, priložnost za  
sv. spoved, srečanje ob Katehezi
Župnija Ruše

9. 12. 2022 / 20:00 / Zavod RAST Ruše 
Glasbeni večer: HELP! A Beatles Tribute 
Zavod RAST Ruše

10. 12. 2022 / 10:00 / Trgovski centri v Rušah, Selnici 
ob Dravi in v Lovrencu na Pohorju
Svetovni dan zborovstva - zborovsko petje pred 
trgovskimi centri
JSKD OI Ruše

10. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče
Koncert Akustični orgazem 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

11. 12. 2022 / 16:00 / Bistrica ob Dravi - Log 
Lucijine lučke
Krajevni odbor in KUD Svoboda

11. 12. 2022  / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: FLORENTINE
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše
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3. 12. 2022 / 14:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše 
Božični bazar v sodelovanju z Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše 
Prižig luči - SVETLICE 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Otvoritev drsališča Ruše - Disko drsanje s Kursom  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju 

10. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Koncert: Akustični orgazem
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

11. 12. 2022  / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: Vokalna skupina FLORENTINE
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

12. 12. 2022 / 12:12 / Športni park Ruše - bazen 
Otvoritev podvodne razstave občinskega 
fotografskega natečaja za izbor najboljših 
fotografij, posnetih v Občini Ruše 2022 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

15. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Disko drsanje s KURSOM (Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju)
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju 

16. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Gledališče Makarenko: Zima je zaspala (otroška 
predstava) in obisk Dedka Mraza 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

17. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: Nejc Miklošič in Tilen Beigot  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

18. 12. 2022 / 11:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Družinsko gledališče Kolenc: Praznična želja 
(otroška predstava) 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

23. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Družinsko gledališče Kolenc: Jelenček Rudolf 
praznuje Božič (otroška predstava) in obisk Božička  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

29. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Drsanje z Elso in Ano (Ledeno kraljestvo)
Občina Ruše in javni zavod Športni park Ruše

30. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Marko & Tajana Acoustic 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše
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Zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše – izziv in priložnost za boljši jutri v naši občini
JAVNI ZAVOD RAST RUŠE VABI

Spoštovane občanke, spoštovani občani! 

Veliko je govora o dolgotrajni oskrbi, še posebej v zadnjem 
obdobju, ko je luč svetlobe ugledal Zakon o dolgotrajni 
oskrbi, čeprav se izvajanje le te-ga nekoliko oddaljuje.

V občini Ruše se že dalj časa zavedamo izziva dolgožive 
in starajoče se družbe. V naši občini je delež starejših 
nadpovprečno visok, kar 1.611 od 7.091 naših občanov je 
starejših od 65 let, kar je 22,7 % vseh občanov.

Želimo in moramo poskrbeti zanje, za nas in tudi za prihodnje 
generacije, z novimi storitvami za krepitev in ohranjanje 
samostojnosti v domačem, lokalnem okolju, kar je dolžnost 
lokalne skupnosti − Občine. 

Ravno zaradi tega je bil ustanovljen Zavod za dolgotrajno 
oskrbo RAST Ruše. 

Smo eden izmed prvih tovrstnih zavodov v državi, 
česar sem vesela, čeprav so nekateri imeli pomisleke ali 
temu celo nasprotovali. Tudi sprejet Zakon o dolgotrajni 
oskrbi predvideva ustanavljanje občinskih javnih zavodov za 
izvajanje storitev in programov dolgotrajne oskrbe.

Pravica do dolgotrajne oskrbe je zapisana že v 18. načelu 
evropskega stebra socialnih pravic in določa, da ima vsak 
pravico do cenovno dostopnih in kakovostnih storitev 
dolgotrajne oskrbe na domu in v skupnosti. 

Dolgotrajna oskrba predstavlja sistem ukrepov, storitev in 
aktivnosti, namenjenih osebam, ki zaradi posledic bolezni, 
starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali 
izgube določenih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju 
ali trajno, odvisne od pomoči drugih pri opravljanju osnovnih 
in podpornih opravil. 

Tudi v Zavodu RAST Ruše se odzivamo na potrebe naših 
občank in občanov in izvajamo različne aktivnosti in storitve, ki 
Vam in vašim svojcem zagotavljajo oskrbo v domačem okolju 
in možnost sodelovanja v širšem družbenem in kulturnem 
življenju. 

Vizija dolgotrajne oskrbe je omogočiti kakovostno, daljše 
in bolj zadovoljno življenje s pomočjo ustreznih usmeritev 
socialno zdravstvenih storitev in podpore v domačem okolju 
in ob pravem času, ob sodelovanju s posamezniki, družinami 
in organizacijami, s katerimi bomo skupaj zagotovili celovito 
in dolgotrajno oskrbo za vse generacije, ne samo starejše. 

Z zagotovitvijo formalne oskrbe v Zavodu RAST Ruše 
želimo razbremeniti tudi svojce, ki skrbijo in oskrbujejo 
družinske člane, in tudi njim na ta način izboljšati kvaliteto 
njihovega življenja, saj nekateri med njimi več ur dnevno ali 
tedensko skrbijo zanje. Tako nimajo časa zase, zvišuje se 
tveganje za njihovo zdravje, zmanjkuje jim prostega časa, 
prilagajajo svoj čas oskrbovanemu svojcu, opuščajo lastne 
aktivnosti, čutijo tudi finančno breme te oskrbe in še marsikaj.

Storitve organizirane dolgotrajne oskrbe se izvajajo v Zavodu 
RAST Ruše vse delovne dni od ponedeljka do petka med 
9. in 16. uro in na domu (tudi popoldne in ob sobotah kot 
storitev pomoč na domu) po predhodnem dogovoru. 

Izvajamo:
 − Storitve pomoči na domu kot socialno oskrbo, ki 

zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč 
pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in 
nega osebnih ortopedskih pripomočkov); 

 − gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje 
in osnovno vzdrževanje spalnega prostora); 

 − pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 
priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Trenutno je v storitev vključenih 90 občank in občanov. 
Storitev izvajajo socialne oskrbovalke, katerih pomen je 
veliko več kot le socialna oskrba, so del njihove družine, so 
negovalke, gospodinje, zaupnice, tolažnice, zagovornice, 
svetovalke in še mnogo več … Svoje delo opravljajo z veliko 
mero veselja do pomoči osebam na njihovem domu. Z 
mesecem januarjem prevzemamo tudi storitev pomoči na 
domu v Občini Selnica ob Dravi.

 − Pilotno uvajamo zdravstveno oskrbo (merjenje vitalnih 
funkcij, krvnega sladkorja, nadzor nad jemanjem že 
predpisanih odmerkov zdravil v skladu z navodili zdravnika, 
spremljanje psihofizičnega stanja uporabnika …).

 − Redne dejavnosti v medgeneracijskem centru od 
ponedeljka do petka (zdrav življenjski slog – joga, 
telovadba, pilates, pogovorne urice v tujih jezikih, tečaj 
šivanja, različne tematske ustvarjalne delavnice, tematska 
predavanja, digitalno opismenjevanje, kulinarika, učna 

3. 12. 2022 / 14:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše 
Božični bazar v sodelovanju z Osnovno šolo Janka 
Glazerja Ruše  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pred Občino Ruše 
Prižig luči - SVETLICE 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

3. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Otvoritev drsališča Ruše - Disko drsanje s Kursom  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju 

10. 12. 2022 / 18:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Koncert: Akustični orgazem
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

11. 12. 2022  / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: Vokalna skupina FLORENTINE
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

12. 12. 2022 / 12:12 / Športni park Ruše - bazen 
Otvoritev podvodne razstave občinskega 
fotografskega natečaja za izbor najboljših 
fotografij, posnetih v Občini Ruše 2022 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

15. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Disko drsanje s KURSOM (Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju)
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše in Klub študentov Ruš, 
Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju 

16. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Gledališče Makarenko: Zima je zaspala (otroška 
predstava) in obisk Dedka Mraza 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

17. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Koncert: Nejc Miklošič in Tilen Beigot  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

18. 12. 2022 / 11:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Družinsko gledališče Kolenc: Praznična želja 
(otroška predstava) 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

23. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Družinsko gledališče Kolenc: Jelenček Rudolf 
praznuje Božič (otroška predstava) in obisk Božička  
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše

29. 12. 2022 / 17:00 / Športni park Ruše - drsališče 
Drsanje z Elso in Ano (Ledeno kraljestvo)
Občina Ruše in javni zavod Športni park Ruše

30. 12. 2022 / 17:00 / Trg vstaje pri Občini Ruše 
Marko & Tajana Acoustic 
Občina Ruše in Javni zavod Športni park Ruše
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pomoč, aktivne počitnice, glasbeni večeri čajanke, 
socialno vključevanje in druženje varstveno delavnih 
centrov, popravljalnica oblačil …).

 − Svetovanja: (u)pravno svetovanje, svetovanje in podpora 
pri demenci, svetovanje žalujočim, svetovanje pri 
uveljavljanju bolnikovih pravic (pisarna varuhinje bolnikovih 
pravic).

 − Prireditve in dogodke: glasbeni večeri, kulturne 
prireditve, lutkovne predstave za otroke, razstave, podpora 
mladim umetnikom, javni natečaji, Galerija Mirka Vovška – 
vodeni ogledi po predhodni najavi …

 − Dobrodelnost: trenutno zbiramo ročno izdelane copatke 
in kapice za novorojenčke pod sloganom »Sreča za 
vsakega otroka«.

 − Brezplačne prevoze za starejše z našim vozilom 
»PROSTOFER«.

 − Zagotavljanje prostorov zunanjim ponudnikom številnih 
aktivnosti, ki jih za vas v naših prostorih izvajajo različni 
izvajalci.

V času, odkar je Zavod RAST Ruše pričel s svojim aktivnim 
delom, to je od 1. februarja letos, je bilo v naše programe in 
storitve vključenih več kot 3.500 obiskovalcev, med katerimi 
je veliko takšnih, ki so naši redni uporabniki.

Programe in storitve zavoda ves čas nadgrajujemo in 
bogatimo vedno z novimi vsebinami, se povezujemo tudi z 
drugimi izvajalci posameznih programov, storitev in se tako 
odzivamo na potrebe in izkazane želje občanov.

Želimo si še več sodelovanja in povezovanja, zato vas 
vabimo v Zavod RAST Ruše, le 

SKUPAJ RASTemo!
Pripeljite tudi svojce, za katere skrbite in se razbremenite.

Tukaj smo ZA VAS!

V nadaljevanju vam predstavljamo utrinke našega dela in 
napovednik za prihajajoče mesece.

Zapisala: Irena Kukovec Stajan, direktorica Javnega zavoda 
RAST Ruše

REDNE DEJAVNOSTI ZAVODA

MEDGENERACIJSKI CENTER  

Medgeneracijski center deluje vsak delavnik med 9. in 16. 
uro v Zavodu RAST Ruše. 

Urnik dejavnosti si lahko ogledate na 22. strani Ruškega 
utripa.

KULTURA IN GLASBA

RAZSTAVIŠČE

V mesecu novembru ob svetovnem dnevu študenta, ki poteka 
17. novembra, smo dali priložnost razstavljanju študentom 
umetniških smeri, tako tudi naslov MLADI LIKOVNIKI. Ob 
natečaju je žirija izbrala likovna dela, ki so bila v petek, 

18. novembra 2022, ob 12. uri, predstavljena na otvoritvi 
MLADI KULTURNIKI. Magično vzdušje sta z glasbo pričarali 
študentki, kitaristka Veronika Kašman in solo pevka Staša 
Planinšič. Razstava bo na ogled vse do 12. decembra 2022. 
13. decembra 2022 pa bo RAzSTavišče obdano z otroškimi 
slikami Zime. 

KOMEMORACIJA

Tradicionalna komemoracija se je odvila v ponedeljek, 31. 
oktobra 2022, ob 17. uri pred spomenikom NOB na Trgu 
vstaje v Rušah. Dogodek je otvorila Godba Ruše, v kulturnem 
programu pa so sodelovali še učenci Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše in MePZ DU Ruše in MePZ KUD Bezena. 
Slavnostni govor je imela županja Občine Ruše, Urška 
Repolusk. Kot se spodobi, se je pred spomenik NOB položil 
venec v spomin in čast padlim borcem, talcem in žrtvam 
fašističnega nasilja. 

GLASBENI VEČERI

V septembru smo doživeli nepozabno vzdušje s predstavitvijo 
Elvisa Presleya, v novembru pa smo nadaljevali s slovensko 
glasbo in vsem znanim Andrejem Šifrerjem, ki nas je ob 
svoji 70. letnici navdušil s svojimi zimzelenimi pesmimi. Le 
kdo ne bi poznal kultnih pesmi Za prijatelje, Vse manj je 
dobrih gostiln, Uspavanke za Evo ali Martinovega lulčka. 
9. decembra pa sledi GLASBENI VEČER: HELP! A Beatles 
Tribute, ki bodo pričarali pristno vzdušje nepozabnih časov 
"beatlemanije".

SOŽITJE GENERACIJ

MARTINOVANJE

V Zavodu Rast Ruše smo se v petek, 11. novembra 
2022, dopoldne, spomnili tudi na dan Svetega Martina. 
Medgeneracijsko obarvano druženje smo popestrili, kot 
se na ta dan spodobi, s pokušino vin in kulinariko v sklopu 
Martina. Za polno doživetje okusov zmeraj poskrbi Štefka 
Kop, Štefkine dobrote.

»SREČA ZA VSAKEGA OTROKA« UNICEFOV DAN 
OBČINE RUŠE 

17. december je v Občini Ruše Unicefov dan. Dan je 
namenjen dobrodelnosti, srčnosti in pomoči tistim, ki jo 
potrebujejo. Pod sloganom »Sreča za vsakega otroka« do 
petka, 9. decembra 2022, do 12. ure, zbiramo izdelke za 
novorojence, ročno izdelane copatke in kapice, ki bodo 
razdeljene novorojencem. Izdelke bomo na medgeneracijski 
prireditvi za namen dobrodelnosti Unicefa, preden potujejo 
k novorojencem, razstavili v našem RAzSTavišču, in sicer v 
torek, 13. decembra 2022, ob 10. uri. Hkrati pa vas vabimo 
na prireditev v Zavod RAST Ruše. Pozivamo vse ročnodelke 
in ročnodelce, da prinesejo ali pošljejo svoj prispevek v 
obliki ročno izdelanih copatk ali kapic za novorojence na 
sedež Zavoda RAST Ruše, Mariborska cesta 31 v Rušah. Na 
vsakem izdelku naj bo zapisano ime ustvarjalca/ ustvarjalke.
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DEJAVNOSTI ZA OTROKE

V času krompirjevih počitnic je potekal še posebej pester 
program. V sredo, 2. novembra 2022, smo dan posvetili 
Dnevu reformacije, spoznali pomen knjige ter se učili 
pisanja kaligrafije – lepopisja in pisave, s katero je pisal 
Primož Trubar. V četrtek smo se odpravili na izlet in na ogled 
Vojaškega muzeja Slovenske vojske v Mariboru. V petek pa 
je skupina Korenine za otroke pripravila ne samo lutkovne 
predstave Križem kapica, temveč tudi razstavo lutk. V 
petek, 2. decembra 2022, ob 9.30 uri za otroke z lutkovno 
predstavo Babica Zima skupine Korenine pripravljamo uvod 
v čarobni december. Nastala dela bodo obešena v našem 
RAzSTavišču od 13. decembra 2022 in vse do 28. januarja 
2023. 

DRUŽENJA 

Socialno vključevanje invalidov – redno druženje z uporabniki 
varstveno delovnih centrov  − VDC-ji se v RAST-u sestanejo 
en četrtek v mesecu.

Ustvarjalne delavnice na temo praznikov so v Zavodu RAST 
potekale v torek, 15. novembra, ob 10. uri. Izdelovali smo 
najrazličnejše voščilnice. V torek, 22. novembra ob isti uri pa 
smo izdelovali božična okrasja ter si izdelali darilne vrečke, ki 
nam bodo še kako prišle prav v prihajajočih praznikih. 

TEDEN OTROKA IN MEDNARODNI DAN STAREJŠIH 

V tednu otroka in tednu starejših med 3. in 7. oktobrom 
2022  smo pod sloganom »Skupaj se imamo dobro« izvedli 
pestro vsebino najrazličnejših vsebin. V ponedeljek je 
potekalo predavanje in pogovor z go. Lidijo Breznik, mag. 
soc. geront, z Zavoda Aloja »Spoznaj demenco, podpora 
po diagnozi«. V torek smo otvorili razstavo Arhitektura ter 
se s čajanko in glasbo medgeneracijsko povezali. V sredo 
je potekal Dan za spremembe: Predstavitev delovanja 
Hospica in otvoritev fotografij Matija Tomca. V četrtek smo 
se okrepčali s kulinariko jedi na žlico ob srečanju dnevnih 
centov Lovrenca na Pohorju in Ruš. Veliki in glavni dogodek 
pa se je odvijal v petek, v Športni dvorani, kjer so se ob 15. 
uri odvijale raznovrstne delavnice in živ žav za vse generacije 

z Alenko Kolman, ob 17. uri kulturni program Napev-Odsev v 
sodelovanju z JSKD enoto Ruše, ob 18. uri pa druženje ob 
zvokih skupine KARNEOLI. Dogodek je bil nepozaben!
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Na Zavodu RAST Ruše skrbimo za zdrav življenjski slog. 

• Sproščanje z jogo poteka vsak ponedeljek ob 10. uri.
• Telovadba za zdravo hrbtenico poteka vsako sredo ob 

10. uri. 
• Aktivni pilates poteka vsak četrtek ob 10. uri.

S seboj potrebujete športna oblačila, podlogo in steklenico 
vode.

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Zavod RAST 
Ruše napoveduje: Vadba za nosečnice, Zdravo hujšanje, 
Gibam se, Delavnica o sladkorni bolezni, Zdravstveno 
vzgojne delavnice. Termini so v napovedniku.  

Kontaktni podatki: 
Zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše
Mariborska 31, 2342 Ruše
Elektronska pošta: info@zavod-rast.si
Telefonska številka: 02 66 88 447 ali 031 764 169 ali 02 
66 88 446.
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Vadba je prva izbira zdravljenja osteoartroze
O OSTEOARTROZI

V prostorih Zavoda RAST Ruše je bilo v četrtek, 20. oktobra 
2022, izvedeno predavanje z delavnico Osteoartroza 
− patološko stanje sklepov, ki je povezano z bolečino, 
funkcijskimi težavami, mišično oslabelostjo, okorelostjo 

sklepov, zmanjšanjem kakovosti življenja. Vadba je prva izbira 
zdravljenja  osteoartroze.

S teoretično razlago in praktičnim delom fizioterapevtskega 
pristopa so bile izbrane najbolj ustrezne vaje, nasveti, kako 
izboljšati mišično zmogljivost, ki ščiti sklepe, zmanjšati 
bolečino in okorelost sklepov, izboljšati ravnotežje in 
potencialno zmanjšati tveganje za padce, izboljšati raven 
energije in razpoloženja, pridobiti boljše spalne navade, 
izboljšati telesne funkcije in sposobnosti za opravljanja 
prostočasnih dejavnosti. Osteoartrozo je mogoče uspešno 
obvladati. Poiščite nasvet fizioterapevta o ustrezni vrsti vadbe 
za vas. 

Zapisala: Mirica Rutnik, dipl. fizioterapevtka, samostojna 
svetovalka

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.

Kulturno s kulturo    RASTemo SKUPAJ   Biti blizu ljudem

           Zapisal & foto: JZ RAST Ruše

 

URNIK DEJAVNOSTI V ZAVODU RAST RUŠE 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 
9:00 – 10:00 Druženje 
ob čaju (mala dvorana) 
10:00 – 11:00 
Sproščanje z jogo 
(velika dvorana) 

9:00 – 10:00 Druženje 
ob čaju (mala 
dvorana) 
10:00 – 11:00 
Kreativno šiviljski 
kotiček (avla) 
10:00 – 12:00 Zdravo 
hujšanje (od 10. 1. – 
18. 4., velika dvorana) 
 

9:00 – 10:30 Pogovorne 
urice v tujem jeziku (od 
16. 11. naprej, mala 
dvorana) 
9:00 – 10:00 Druženje ob 
čaju (mala dvorana) 
10:00 – 11:00 Telovadba 
za zdravo hrbtenico (velika 
dvorana) / GIBAM SE ( od 
11. 1. – 12. 4., velika 
dvorana) 

8:30 – 9:30 Tečaj šivanja 
(10. 11. do 8. 12., mala 
dvorana) 
9:00 – 10:00 Druženje ob 
čaju (mala dvorana) 
10:00 – 11:00 Aktivni 
pilates (velika dvorana) 

9:00 – 10:00 Druženje ob 
čaju (mala dvorana) 
10:00 – 11:00 
Ustvarjalne delavnice 
(mala dvorana) 

  

13:00 – 16:00 Pomoč na 
domu (mala dvorana) 
13:15 – 15:15 Učna 
pomoč (avla) 
16:30  Vadba za 
nosečnice (od 9. 1. 
dalje, mala dvorana) 

13:15 – 15:15 Učna 
pomoč (avla) 

13:15 – 16:15 Učna pomoč 
(avla) 

13:15 – 15:15 Učna 
pomoč (avla) 
14:00 – 15:30 
Zdravstveno-vzgojne 
delavnice (5. 1. – 23. 2., 
mala dvorana) 
 

   

ZUNANJI IZVAJALCI 
17:00 – 17:45 Ples 
(velika dvorana) 
18:00 – 19:00 Vadba in 
joga (velika dvorana) 
18:00 – 20:00 glasbene 
vaje (mala dvorana) 
19:00 – 20:30 vadba 
(velika dvorana) 

17:00 – 17:45 ples za 
otroke (velika 
dvorana) 
18:00 – 19:00 ples za 
otroke (velika 
dvorana) 
19:00 – 20:00 ples za 
otroke (velika 
dvorana) 
20:00 raggeaton 
(velika dvorana) 

16:00 – 18:00 likovno 
ustvarjanje (mala dvorana) 
17:00 – 18:30 mažorete 
(velika dvorana) 
19:00 – 20:00 country ples 
(velika dvorana) 

16:00 – 18:30 likovno 
ustvarjanje (avla)  
17:00 – 17:45 ples za 
otroke (velika dvorana) 
17:45 – 18:30 ples za 
otroke (velika dvorana) 
18:30 – 19:45 ples za 
otroke (velika dvorana) 

16:00 – 19:00 glasbene 
vaje (mala dvorana) 
17:00 – 19:00 pikado 
(avla) 
17:00 – 18:00 ples za 
otroke (velika dvorana) 
18:00 – 19:30 ples za 
člane (velika dvorana) 

 19:00 
zumbalates 
(velika 
dvorana) 
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Vrt in hortikulturna dejavnost v VDC POLŽ Maribor
VDC POLŽ

VDC POLŽ Maribor je socialno varstveni zavod, ki nudi 
storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
ter institucionalnega varstva, kjer uporabniki bivajo ob podpori 
zaposlenih. Kratica POLŽ pomeni pomagajmo, osmisliti, 
leta, življenja. Uporabniki storitev v VDC POLŽ Maribor so 
odrasle osebe z motnjo v duševnemu in telesnem razvoju. V 
zavod je vključenih 253 uporabnikov. Delujemo na večjem 
delu podravske regije. Zavod združuje 6 enot, v katerih se 
izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji, ki so locirane v Šentilju, Lenartu, Rušah, Slovenski 
Bistrici in v 2 enotah v Mariboru. Poleg tega imamo tudi 2 
enoti institucionalnega varstva 16-urne obravnave, locirani v 
Mariboru in 1 enoto 24-urne obravnave v Hočah. Več o nas 
lahko preberete na spletni strani www.vdcpolz.si.

Enota Ruše se nahaja na Šolski ulici 16 v Rušah, kjer je 
trenutno vključenih 15 uporabnikov, ki prihajajo iz treh občin 
(Ruš, Selnice ob Dravi, Lovrenca na Pohorju) ter 5 redno 
zaposlenih. V aktivnost se vključujejo vsi zaposleni in vsi 
uporabniki.

Kratica POLŽ pomeni Pomagajmo osmisliti leta življenja. 
Cilj dejavnosti je odraslim osebam z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju ohraniti pridobljena znanja, razvijati 
nove sposobnosti, razbremenjevati njihove družine in 
odpirati možnosti za čim samostojnejše življenje ter njihovo 
kakovostno vključevanje v okolje. Skozi  vseživljenjsko učenje 
si želimo pridobiti čim več znanj in spretnosti za samostojno 
življenje.

V VDC POLŽ Maribor smo z aktivnostjo hortikulturne dejavnost 
v našo delovno sredino želeli dodati novo vrednost, naravo 
povezati z delom, spodbujati aktivno zaposlitev, omogočiti 
priložnost za učenje, oblikovati nove izdelke, povečati delež 
samooskrbe v skrbi zase ter krepiti elemente družbene 
odgovornosti. Naše delo je usmerjeno k uporabnikom v 
razvijanje samostojnosti, solidarnosti, krepitvi medosebne 
pomoči, samopomoči in usmeritvi učenje za življenje. 

Koristi in prednosti hortikulturne dejavnosti se odražajo 
na intelektualnem, socialnem, čustvenem, čutilnem in 
fizičnem razvoju. Vključuje različne senzorne metode dela, 
ki omogočajo celostno spremljanje informacij, in sicer: voh 
(ovohavanje zelišč, cvetlic, sadežev, rastlin …), tip (pobiranje 
zelišč, plodov, okopavanje, pletje … ), vid (natančnost pri 
skrbi za rastline, okopavanje, pobiranju plodov, opazovanje 
opraševalcev – čebel, čmrljev …), okus (okušanje zelišč, 
plodov, zelenih delov rastlin). 

V okviru dela smo razvijali hortikulturno dejavnosti VDC POLŽ 
Maribor usmerili v tri aktivnosti:

 − zdravilne rastline (vrt in zeleni program - lasten zeliščni vrt, 
pridelava, spoznavanje zelišč (izdelava lastnega herbarija, 
lastna samooskrba z zelenjavo in s sadjem v IV) in sušenje 
zelišč ter uporaba zelišč v lastne namene (čaji), v prodajne 
namene izdelava izdelkov (dišeče blazine);

 − okrasne rastline (zelena enota – nekatere enote imajo 
veliko zelenih lončnic in razvijajo skrbi za zelene rastline). 
V VDC POLŽ uporabniki skupaj z zaposlenimi skrbimo za 
urejanje okolja, urejanje zelenih površin (košnja, čiščenje, 
pometanje);  

 − izvajanje storitvenih dejavnosti v vrtnarstvu (storitve v vrtnih 
centrih) ter možnosti inkluzivnega dela v rednih delovnih 
okoljih (npr. integrirane oblike zaposlovanja v Kmetijskih 
zadrugi, OBI). 
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Poslovila se je naša Duška
DUŠKI V SPOMIN

Tik pred vstopom v letošnjo jesen, eno najlepših v zadnjih 
desetletjih, je naš kraj, posebej pa naš KUD SVOBODA, 
prizadela izguba spoštovane krajanke, gospe Duške 
Škerjanc, naše Duške, kot smo jo predvsem v našem društvu 
radi naslavljali. Pred osmimi meseci smo ji veselo zapeli in ji 
voščili ob njeni 100-letnici, zdaj pa smo se morali soočiti z 
njenim odhodom.

Z nami je bila povezana dolga desetletja. Poleg svoje 

profesionalne poti se je zavzeto posvečala kulturnemu 
razvoju kraja in se aktivno udejstvovala v številnih sekcijah 
društva. Ob prvih korakih naše folklorne skupine je pela 
njena harmonika, v novoustanovljeni ženski pevski skupini 
je zvenel njen alt. Zasedala je tudi mnoga vodilna mesta v 
našem KUD-u, bila med pobudniki za glasilo Naš krajan, 
30 let članica uredniškega odbora in tudi lektorica; avtorica 
številnih proslav in prireditev. Odlično je sodelovala z vsemi 
generacijami v društvu, bila spoštovana in priljubljena.

Vedno polna pozitivne energije, življenjskega poguma in 
optimizma ter ljubezni do vseh, ki so te obdajali, trdna 
borka si morala kloniti pred neizbežnim. Pretrgala se je nit 
plemenitega življenja. Bolečina slovesa se umika misli, da 
dobrota, sočutje in ljubezen, ki si jih delila svojim najdražjim 
in vsem drugim ljudem, ostajajo in bodo za vselej živeli v 
ljubečem spominu nate.

V imenu KUD »SVOBODA« Bistrica ob Dravi, katerega 
nepogrešljiv in spoštovan član si bila, hvala za vse dobro, 
kar smo doživeli s teboj. Ostala boš vtisnjena v naša srca.« 
S temi mislimi smo se v petek, 30. septembra na ruškem 
pokopališču poslovili od spoštovane gospe Škerjanc, NAŠE 
DUŠKE …

Zapisala: Slavica Ajd, KUD »SVOBODA« Bistrica ob Dravi
Foto: Anita Polak                                                                                                                                         

Kratek kronološki pregled hortikulturnih aktivnosti v VDC 
POLŽ Maribor enoti Ruše: 

 − okrasne rastline na enoti – od leta 2004;
 − urejanje okolja in zelenih površin visokih gred – od leta 

2007;
 − zaposlitev pod posebnimi pogoji dela v rednih delovnih 

okoljih − Integrirana zaposlitev v KZ – od leta 2009 naprej;
 − vrt in visoke grede leto 2013;
 − postavitev donacijskih visokih gred za invalidske vozičke 

− leto 2014;
 − ureditev hotela za žuželke, za polže, krmilnica za ptice, 

valilnica za ptice − leto 2016;
 − zaposlitev pod posebnimi pogoji dela v rednih delovnih 

okoljih − opravljanje pomožnih del  storitev v vrtnarskem 
centru − leto 2016, integrirana zaposlitev v vrtnarskem 
centru −  2017−2020;

 − vrtne rože – Polževi vrtičkarji 2022;
 − sodelovanje v natečaju: biodiverziteti najbolj prijazen 

vrt; LIFE Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja 
2021−2022.

Naš moto je: »Živeti, opazovati, videti, ustvarjati, izkusiti in se 
učiti ter pri tem uživati«

V VDC POLŽ Maribor delamo po načelu: vse kar zmore, 
naredi in prispeva uporabnik sam. To pomeni, da delavec 
uporabnika poučuje, usmerja, vodi, demonstrira, razlaga in 
tako posamezniku omogoči toliko podpore, kot jo potrebuje. 

Stik z naravo ugodno vpliva na človekovo fizično in psihično 
počutje ter pomaga pri premagovanju različnih oblik stresa. 
Omogoča raziskovanje lastnega učenja. Uporabnik se iz 
konkretnih izkušenj uči o praktičnem ravnanju, ima možnost 
prenosa znanja v domače okolje, pridobiva nova znanja, uči se 
novih tehnik dela in izostri se njegova sposobnosti opazovanja, 
zaznavanja in raziskovanja. Pri delu se krepi kreativnost z 
zasaditvijo, z izbiro rastlin in z uporabo pridelkov. Spontano 
se izboljšujejo govorno-komunikacijske sposobnosti, 
sposobnosti koncentracije in sposobnosti osredotočanja ter 
fizične sposobnosti. Uporabnik s svojim delom, s pridelanim 
sodeluje neposredno v procesu ustvarjanja in tako aktivno 
prispeva v skupno  delovno sredino.

Zapisala & foto: Nataša Hiter Ravnjak, VDC POLŽ Maribor 
vodja enote Ruše
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Obisk Muzeja vojaške zgodovine v Pivki
OZ VVS RUŠE

Športni dan 20. septembra 2022 so otroci Osnovne šole 
Janka Glazerja v Rušah preživeli na zelo različne načine. 
Mlajši otroci so odšli na krajši izlet po bližnjih obronkih 
Pohorja, starejši na daljše »ture«, sedmošolci in osmošolci 
pa na ogled Vojaškega muzeja v Pivki.

Na avtobusu, ki jih je peljal v Pivko, so učence pričakali 
člani veteranske organizacije iz Ruš, vsi udeleženci vojne 
za Slovenijo, Ivan Eder, Marko Praprotnik in Tone Sračnik, 
komandant TO občine Ruše med vojno za Slovenijo, ki je bil 
tudi nekaj let učitelj na osnovni šoli. Učencem je med vožnjo 
pripovedoval o dogodkih pri nas med vojno.

V muzeju, kjer sta jih pričakali dve mladi vodički, so si skozi 
1,5-urno predstavitev muzeja lahko ogledali razstavljene 
predmete iz časa vojne. Učencem so bili najbolj zanimivi 
vojaška mehanizacija in orožje. Sprehod med tanki, vojaškimi 
tovornjaki, helikopterji, topovi je tudi za odrasle pripadnike 
dih jemajoč. Podmornica v vsej svoji velikosti je še posebej 
navdušila.

Oprema tedanje teritorialne obrambe, vključno z orožjem, 
je za pripadnike takratne vojne za Slovenijo zanimiv pogled 
nazaj v »zgodovino« prizadevanj Slovencev za samostojno 
državo. Učenci, ki obiskujejo vojaške muzeje, poslušajo 
pripovedi sorodnikov o tistih časih, si ustvarijo svojo »sliko«, 
namen obiska pa je s tem dosežen. Druženje treh generacij, 
nostalgija za veterane, vtisi učencev in spremljajočih učiteljev 
je korak k še boljšemu sodelovanju in razumevanju. 

Strokovna ekskurzija je minila v prijetnem vzdušju. Kličemo 
si nasvidenje v prihodnjem šolskem letu, ko bomo obiskali 
muzej v Kadetnici v bližnjem Mariboru.

V imenu veteranov vojne za Slovenijo hvala, da smo lahko 
učencem pokazali del zgodovine naše samostojnosti.

Zapisala: Cveta Svenšek, OZ VVS Ruše
Foto: Marko Praprotnik in Vojaški muzej Pivka  
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Tudi letos v Rušah tradicionalno obeležili Martinovanje s krstom mošta
MARTINOVANJE V RUŠAH 2022

»Spominjam se, kako sem nekega jesenskega večera prijetno 
utrujen od dela, ki ga rad opravljam, sedel in malce sanjaril 
ob moji ljubi trtici modre frankinje. Ob rahlem pišu so listi 
božali žametno modre težke nabite grozde še osvetljene od 
poslednjih žarkov tja za pohorski masiv zahajajočega sonca. 
Utrinek večno lepe narave, srečen in hvaležen naravi, da jo 
lahko užiješ,« je zapisal Mirko Vovšek, dolgoletni ravnatelj, 
kulturnik, umetnik, častni občan in začetnik organiziranega 
martinovanja v Rušah. Martinovanje v Rušah poteka vse od 
leta 1983. 

Letos je potekalo v soboto, 12. novembra 2022, v 
organizaciji Javnega zavoda Športni park Ruše in Občine 
Ruše. Martinovanje je najbolj razširjeno praznovanje v 
Slovenji,  ki je povezano z vinom in vinsko kulturo. Do tega 
dne se mošt obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se 
ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino.

Pri nas smo to simboliko izvedli s krstom mošta pri sodu na 
začetku Vinske poti, v izvedbi Kulturno umetniškega društva 
Svoboda Bistrica ob Dravi, s kulturnim programom Godbe 
Ruše z mažoretno skupino in Pubeci s klejti. 

Leta 2016 je Občina Ruše postala uradna lastnica cepiča 

najstarejše, več kot 450 let stare vinske trte – Stare trte, ki 
rodi in raste na Lentu v Mariboru. Stane Pintar, njen dosedanji 
skrbnik, je skrbništvo vinske trte predal županji občine Ruše, 
Urški Repolusk. Sledil je sprehod po ruški Vinski poti s 
pokušino lokalnih izdelkov. 

Ob tej priložnosti nas je obiskala tudi 6. vinska kraljica 
Bizeljskega, Karin Dobravc Škof in nas ozavestila o kulturi 
pitja ter o kulturnem odnosu do pijače. Tjaša Kos, vinarka iz 
Vinogradniške družine Kos, je pripravila kviz, čigar tekmovalci 
so prejeli nagrade.

Praznovanje smo nadaljevali z glasbeno skupino VZROcK pri 
pošti Ruše, ob degustaciji odlične vinske ponudbe lokalnega 
vinarja Pintarja, Vinogradniške družine Kos in gostinske 
ponudbe Huta, kjer smo med drugim lahko poskusili vina 
Jaunik, Konrad, Breznik, Bračko in Kaučič. Za kulinarično 
ponudbo pa so poskrbeli S&S fudko. Bilo je prijetno druženje. 

Zapisal: Športni park Ruše
Foto: Občinska uprava in Športni park Ruše
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Ponudniki na lokalni tržnici ˝Ruški plac˝
RUŠKI PLAC

V redni tedenski petkovi ponudbi na ruški tržnici, Ruški plac 
svoje izdelke ponujajo tudi podjetniki, v tem primeru več kot 
le ustvarjalci, iz sosednje občine Lovrenc na Pohorju − Saint 
Lorenz, Špela Španbauer s.p. in Moje Testenine, Tatjana 
Šumer s.p.

Družinsko podjetje Saint Lorenz je zgodba o uspešnem 
sodelovanju družine, ki se ponaša z izdelki naravnega izvora, 
kot so sirupi različnih okusov in marmelade. Zelišča, kot 
glavne sestavine, so plod lokalne pridelave. Posebej znani 
so tudi po peki kruha z drožmi, baget in pravih žemelj. 
Sladokusci imajo radi njihov mlečni kruh, meter kekse in 
medenjake.

Za blagovno znamko moje Testenine se prav tako skriva 
uspešno družinsko sodelovanje in podpora pri ustvarjanju. 

Testenine so izdelane iz 100 % durum BIO pšenice in jajc 
iz pašne reje. Testenine so naravno sušene na sitih in zato 
polnejšega okusa. Pestra barva testenin je zahvala naravnim 
barvilom, kot so domača rdeča pesa, špinača in paradižnik. 

V bogati izbiri različnih oblik testenin se najdejo tudi testenine 
z okusi čemaža, čilija, čokolade, ribeza in podobno. Prav 
tako ponujajo polnozrnate testenine iz bio pšeničnega 
durum polnozrnatega zdroba. Novost je "Vrt v malem", ki je 
mešanica domače posušene zelenjave in piranske soli.

Zapisala & foto: Kmetijska zadruga Ruše
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KO RK Bistrica ob Dravi organiziral druženje krajanov starih nad 75 let
DRUŽENJE V BISTRICI OB DRAVI

Prelepa jesen nas vabi, da se srečujemo, si izmenjamo 
novice, se potožimo znancu, ki ga že dolgo nismo videli, 
predvsem pa se veselimo srečanja s sokrajani.

KO RK Bistrica ob Dravi, njeni prizadevni člani, smo letos 15. 
oktobra ponovno, po 2-letnem premoru zaradi koronakrize, 
organizirali druženje za naše krajane, stare nad 75 let.

Z velikim veseljem smo pripravljali srečanje, veseli smo bili 
vsakega obiskovalca in teh, na naše veliko veselje, ni bilo 
malo. Med nami smo gostili tudi jubilante, 80- in 90-letnike. 
Obisk naše županje nas je še posebej razveselil.

Našim gostom smo pripravili tudi »razvedrilni« program. 
Otroci družine Švajger, ki so vsi izvrstni glasbeniki in pevci, 

so nas popeljali v svet narodnozabavne glasbe. Obiskovalci 
smo pomagali peti in dajati ritem, bilo je prelepo.

Prisotnim slavljencem smo podarili spominska darilca, ki so 
nam jih okrasili člani likovne sekcije KUD Bistrica ob Dravi z 
imenom Pisana paleta. Tudi prekrasne vizitke so izdelali, za 
kar jim lepa hvala.

Županja je darilca predala slavljencem, vsi skupaj pa smo jim 
zapeli »vse najboljše«.

Za pogostitev smo povabili gostišče Ribič. Sladke dobrote, ki 
so čakale naše obiskovalce, smo pridobili od bližnjih pekarn 
in slaščičarn. Vsakega obiskovalca je čakalo tudi skromno 
darilce, nekaj za posladkat še doma, Križem kapica pa je 
dodala tudi lepo misel.

V prešernem vzdušju je čas res hitro minil, vsi se veselimo 
prihodnjih srečanj. Obiskovalce smo povabili tudi na srečanja, 
ki jih organizirajo druga društva v kraju, saj je znano, da se v 
Bistrici vedno kaj dogaja.

Člani odbora RK Bistrica ob Dravi smo se zavzeto pripravljali 
na srečanje in smo bili ob koncu dneva veseli zadovoljnih 
obrazov naših obiskovalcev. 

RK je organizacija, ki skrbi za naše sovaščane v domačem 
okolju, srečanja z njimi pa nam bogatijo dneve.

Naslednje leto nasvidenje!

Zapisala & foto: Cveta Svenšek, predsednica KO RK Bistrica 
ob Dravi



Napovednik dogodkov december 2022 - februar 2023
PRIDRUŽI SE NAM

TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

18. 11. – 12. 12. 
2022

Mladi likovniki, likovna razstava študentov RAzSTavišče Zavod RAST Ruše 
(Mariborska cesta 31, Ruše)

10. 11. – 8. 12. 5 četrtkov 9.00- 11.15 Tečaj šivanja Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

2. 12. 2022 pet. 9.30- 11.00
Lutkovna predstava Babica Zima (Korenine) in likovna delavnica
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

2. 12. 2022 pet. 20.00 Večer penin Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

8. 12. 2022 čet. 10.00 Klepet z županjo Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

9. 12. 2022 pet. 20.00
Glasbeni večer:  HELP! A Beatles Tribute Zavod RAST Ruše (Mariborska 
cesta 31, Ruše)

13. 12. 2022 tor. 10.00
»Sreča za vsakega otroka« 
Unicefov dan otrok
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

13. 12. 2022 – 28. 
1. 2023

Zima, likovna razstava otrok
RAzSTavišče 
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

22. 12. 2022 čet. 10.00
Druženje z VDC-ji
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

5. 1. – 23. 2. 2023 čet. 14.00 – 16.30
Zdravstveno-vzgojne delavnice
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

9. 1. 2023 pričetek pon. 16.30
Vadba za nosečnice
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

10. 1. – 18. 4. 2023 tor. 10.00 – 12.00
Zdravo hujšanje
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

11. 1. 2023 sre. 11.00
Delavnica Sladkorna bolezen
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

11. 1. – 12. 4. 2023 sre. 10.00
Gibam se
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

18. 1. 2023 sre. 16.00
Delavnica Sladkorna bolezen
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

23. 1. 2023 pon.
Pričetek pedagoškega vodenja po Galeriji Miroslava Vovška
Dom kulture Ruše (Falska cesta 24, Ruše)



TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

30. 1. – 3. 2. 
2023 od pon. do pet. 9.00 -  13.00 oziroma 

9.00 – 16.00
Aktivne počitnice za otroke od 1. do 5. razreda
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak delovni dan 9.00 – 13.00
Druženje in prostočasne aktivnosti za starejše
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak pon. 10.00 – 11.00
Sproščanje z jogo
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak pon. 16.30 Vadba za nosečnice (od 9. 1. 2023 naprej)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tor. 10.00 – 12.00 Zdravo hujšanje (od 10. 1. do 18. 4. 2023)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tor. 10.00 – 12.00 Kreativno šiviljski kotiček (manjša šiviljska popravila za starejše)

 vsako sre.  9.00 – 10.00
15.00 – 16.00

(U)pravno svetovanje (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako sre. 9.00 – 10.30 Pogovorne urice v tujem jeziku
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako sre. 10.00 – 11.00 Telovadba za zdravo hrbtenico, začenši z drugo sredo v septembru
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako sre. 10.00 – 11.00 Gibam se (od 11. 1. do 12. 4. 2023)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak čet. 10.00 – 11.00 Aktivni pilates
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak čet. 14.00 - 15.30
Zdravstveno-vzgojne delavnice (od 5. 1. do 23. 2. 2023)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tor., čet. 10.00 – 12.00
Ustvarjalne delavnice za predšolske otroke
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsaki tretji tor. 10.00 - 12.00
Svetovanje in podpora pri demenci (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako tretjo sre. 17.00 – 18.00
Terapevtsko svetovanje (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)



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

VZDRŽEVALKO
040 603 109
Ponedeljek - petek, od 15.00 do 22.00,
Sobota, nedelja in prazniki, 
od 7.00 do19.00

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
02 66 88 44 6
info@zavod-rast.si
www.zavod-rast.si

ZAVOD RAST RUŠE -
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
031 764 169, 051 653 143

Uradne ure: 
Ponedeljek, torek in četrtek: od 7.00 do 
15.30
Sreda: od 7:00 do 16.30 
Petek: od 7.00 do 14:30

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

JSKD 
OI Ruše
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
02 66 88 530
oi.ruse@jskd.si.


