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Tako kot se obračajo letni časi, se obračajo tudi določene naloge
občine. Pred nami je pomembna naloga, in sicer sprejemanje
temeljnega akta za delovanje, razvoj in rast naše lokalne skupnosti.
Predlog proračuna daje podlago za nadaljevanje že začetih
projektov v preteklem mandatu in hkrati ponuja možnost novih. 

VSEBINA UVODNIK

Vse Dobro!
Urška Repolusk, županja

SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip
bo izšla predvidoma aprila 2023. Vabimo vas k
soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše
prispevke nam lahko pošljete do 14. marca 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.
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pred nami je nova sveža pomlad, ki nam
prinaša novo energijo, novo življenje v
prebujanju narave in navdih za novo
ustvarjanje. Pred nami je tudi nov
mandat z novimi izzivi. V sredini
decembra 2022 smo v novi sestavi
skupaj s svetniki izvedli 1. konstitutivno
sejo. Na 2. redni seji pa smo imenovali
skoraj vsa delovna telesa. 

Predlog proračuna za leto 2023 zajema nadaljevanje projekta
celovite ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, nadaljevanje
celovite energetske sanacije šestih javnih objektov, nadaljevanje
prenove cest in cestne infrastrukture, dokončanje prenove mostu čez
Lobnico in izgradnjo parkirišča pri Šarhovi poti. Kot pomembne
projekte za razvoj lokalne skupnosti pa se je v proračunu prepoznalo
povečanje kapacitet vrtca, obnova letnega gledališča Pod goroj,
sanacija dotrajanih prostorov na nogometnem stadionu, izgradnja
malokalibrskega strelišča ter dozidava, nadzidava in rekonstrukcija
Zdravstvene postaje Ruše. 

Tudi v letošnjem proračunu je predviden zajeten del sredstev za
socialne programe, pomoč šibkejšim skupinam, pomoč ter
spodbujanje društvenih in športnih dejavnosti.

Pri pripravi proračuna za leto 2023 so se v največji možni meri
upoštevali predlogi tisti svetniških skupin, ki so te posredovale.
Pomembno je, da z zrelim dialogom skupaj prepoznamo, kaj je
pomembno in prioritetno za razvoj naše lokalne skupnosti, ter da to,
kar sprejmemo, v nadaljevanju tudi podpiramo in realiziramo. V
preteklem letu smo zaradi odločitev občinskega sveta izgubili
priložnost pridobitve nepovratnih sredstev za rekonstrukcijo,
dozidavo in nadzidavo Zdravstvene postaje Ruše. Upam, da bo v
tem mandatu politična modrost prevladala nad politično
tekmovalnostjo.

Neznani avtor je napisal: »Moder človek brez dejanj je kakor oblak
brez dežja.« 

In ker le dejanja štejejo, verjamem, da bodo ključni projekti za razvoj
občine podprti in realizirani.

2023



SNEGOLOM V RUŠAH
Narava je ponovno pokazala, da je močnejša in nepredvidljiva. Obilno sneženje in njegove posledice so enotam gasilcev
tudi v Občini Ruše povzročile precej preglavic. Gasilke in gasilci vseh treh prostovoljnih društev, ki delujejo v Občini Ruše,
so se že na prvi dan snegoloma, 23. 1. 2023, soočali z odpravljanjem posledic. Zaradi teže snega so se podirala drevesa
čez cestišča in električne vodnike, ki so ovirali promet in telekomunikacijo ter oskrbo z električno energijo.  
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
RUŠE

Gasilci PGD Ruše so na prvi dan snegoloma zabeležili 7
intervencij, pri katerih pa je sodelovalo od 7 do 12
gasilcev, ki so bili ves dan v pripravljenosti v gasilskem
domu in so takoj, ob klicu na pomoč, odhiteli na teren. Z
največjimi težavami so se srečevali na Areški cesti.
Zaradi prevelike nevarnosti za gasilce so delo čez noč
prekinili oz. bili dosegljivi samo za najbolj nujne primere. 

Drugi dan snegoloma je bilo na terenu 9 gasilcev
Prostovoljnega društva Ruše. Na Vinski poti in na cesti
proti Arehu so odstranjevali podrta drevesa. 1 članica
društva je ostala v štabu Civilne zaščite, ki je bil
vzpostavljen 24. 1. 2023. 

Prostovoljni gasilci PGD Ruše so odstranili 15–20
dreves, pri delu pa so se srečevali s padanjem drugih
dreves, nevarnosti zaradi podrtih dreves čez električne
vodnike ter večjih dreves, ki jih sami niso mogli
odstraniti. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
SMOLNIK

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Smolnik so z
intervencijami pričeli prvi dan snegoloma, okrog 8. ure
zjutraj, in z delom nadaljevali vse do 21. ure zvečer,
dokler gasilke in gasilci niso bili primorani prekiniti
posredovanja, saj se je situacija iz minute v minuto
slabšala in postajala nevarna. 

Gasilke in gasilci so posredovali na 9 lokacijah: Smolnik–
Fala, cesta Smolnik ter Šumik. Odstranjevali so podrta
drevesa s cest, sanirali manjši plaz, odstranjevali drevo s
parkiranega vozila ter posredovali pri trku osebnega
avtomobila v drevo. V obeh dneh intervencij so odstranili
približno 20 do 25 dreves na dan, pri posredovanju pa je
sodelovalo po 14 gasilcev na dan. 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
BISTRICA OB DRAVI

Gasilci Bistrice ob Dravi so v času snegoloma
posredovali pri sanaciji in odstranjevanju več kot 60
podrtih dreves ter ostalih nevšečnosti, ki jih je povzročilo
nestanovitno vreme. V intervencijah je sodelovalo 19
gasilk in gasilcev, ki so ponovno pokazali, da jim je mar
za sočloveka in neumorno opravljali delo tudi v
nemogočih ter nevarnih situacijah.

Gasilci so v pripravljenosti ob vsaki priložnosti, energijo
pa jim dajejo hvaležni prebivalci in pogled na opravljeno
delo. Gospa Simona, ki so ji gasilci odstranili drevo pred
hišo, je zapisala: »Najlepša hvala vam in celotni ekipi!
Vas poiščem in se vam vsaj delno oddolžim za
požrtvovalno delo.«

Kljub vsem nevarnostim na terenu in nekaj poškodbam
opreme so se vse gasilke in gasilci varno vrnili v gasilski
dom oz. k svojim družinam. 

Zapisala: Občinska uprava

Na tem mestu še iskrena zahvala vsem gasilkam in gasilcem PGD Bistrica ob Dravi, PGD Ruše
ter PGD Smolnik za njihovo hitro pomoč, izredno organizirano in požrtvovalnost. 

Foto: PGD Ruše, PGD Smolnik, PGD Bistrica ob Dravi

Izjemno velika zahvala 
vsem zaposlenim na 

režijskem obratu, za njihove 
vložene napore v 

ekstremnih zimskih 
razmerah in 24-urno 

pripravljenost za pomoč 
občankam in občanom.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejo je vodil g. Ladislav Pepelnik. Potrjeni so bili mandati vsem
18 članicam in članom občinskega sveta, s čimer je bil ta v
celoti konstituiran.

Povezava do ogleda celotne 1. redne
seje Občinskega sveta Občine Ruše

14. decembra 2022 je v konferenčni dvorani PGD Ruše
potekala 1. (konstitutivna) seja občinskega sveta
Občine Ruše.

NOV OBČINSKI SVET
Na konstitutivni seji so se zbrali občinski svetniki mandata 2022−2026
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Člani občinskega sveta (mandat 2022 - 2026)

Urška Repolusk, Županjina lista - Povezani za Ruše

Janez Osrajnik, Županjina lista - Povezani za Ruše

Petra Strnad, Županjina lista - Povezani za Ruše

Danilo Švikart, Županjina lista - Povezani za Ruše

Jožica Farasin, Županjina lista - Povezani za Ruše

Slavko Mernik, Lista plan za Ruše

Kasim Sejdinović, Lista plan za Ruše

mag. Bojana Muršič, SD

Ladislav Pepelnik, Neodvisna lista #SKUPAJ

Igor Škrinjar, SDS

Tomi Prosnik, ZA – Združena akcija

Barbara Jert, ZA – Združena akcija

Tomaž Jurše, ZA – Združena akcija

Marko Ozim, ZA – Združena akcija

Jernej Ajd, 2x2 Neodvisna lista

Lovro Bačun, 2x2 Neodvisna lista

Darko Knez, Gibanje Svoboda

Vesna Glavendekić, Gibanje Svoboda

DELO JE PRIČEL NOVI PODŽUPAN

S 1. januarjem 2023 je funkcijo podžupana Občine Ruše
uradno prevzel Janez Osrajnik, občinski svetnik iz vrst
Županjine liste – Povezani za Ruše. Funkcijo podžupana
za komunalo bo opravljal nepoklicno. 

Na seji je bila v nadaljevanju imenovana Komisija za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja, v katero so bili imenovani
Lovro Bačun, Igor Škrinjar, Marko Ozim, Slavko Mernik ter
Darko Knez.

Na konstitutivni seji je bil prav tako potrjen nov mandat županji,
Urški Repolusk, ki je funkcijo prevzela s slavnostno zaprisego,
da bo delala vestno, v skladu z zakonom ter v dobro vseh
občank in občanov.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: FOTO M, Marija Flis



2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE RUŠE

Potrditev mandata nadomestnemu članu
občinskega sveta
Ker je občinski svetnici Urški Repolusk zaradi
nezdružljivosti funkcije na podlagi 37.b člena ZLS
(Zakon o lokalni samoupravi) prenehal mandat, je
občinska volilna komisija ugotovila, da je pravico
postati član občinskega sveta prenesena na
naslednjega kandidata z liste kandidatov Županjine liste
− Povezani za Ruše, Danila Lešnika.

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše je potekala v
četrtek, 26. januarja 2022, v konferenčni dvorani
Gasilskega doma Ruše, na Kidričevi ulici 3. 
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Občinski svet je obravnaval naslednje točke
dnevnega reda:

Imenovanje Nadzornega odbora Občine Ruše in
delovnih teles – odborov in komisij

Nadzorni odbor Občine Ruše
Na poziv je prispelo 7 predlogov. Ugotovljeno je bilo, da
en kandidat ne izpolnjuje zahtevane stopnje izobrazbe,
zato se o njem ni glasovalo. 
Rezultat glasovanja o imenovanju članov Nadzornega
odbora Občine Ruše je bil 9 za in 9 proti, tako da se bo
postopek imenovanja članov Nadzornega odbora
Občine Ruše ponovil.

Odbor za javne finance
1. Jernej Ajd
2. Bojana Muršič
3. Jožica Farasin
4. Petra Mušič
5. Mirica Rutnik

Kot predsednica odbora je bila potrjena Bojana Muršič.

Odbor za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe

1. Darko Knez
2. Kasim Sejdinović
3. Tomi Prosnik  ZA
4. Branko Muršič
5. Marijan Hertiš

Gibanje Svoboda
Plan za Ruše

ZA
SD
ZA

2x2
SD

Županjina lista - Povezani za Ruše
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše

Odbor za družbene dejavnosti

1. Ladislav Pepelnik 
2. Barbara Jert      
3. Danilo Švikart 
4. Tadej Repolusk 
5. Virgilija Marinc Hrženjak

#Skupaj
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše
2x2

Gibanje Svoboda

Predsednica odbora je po potrditvi postala Barbara
Jert.

Odbor za urejanje prostora

1. Lovro Bačun
2. Vesna Glavendekić
3. Tomaž Jurše
4. Silvo Rep
5. Andrej Pliberšek 

2x2
Gibanje svoboda

ZA
#Skupaj

Plan za Ruše

Kot predsednik odbora je bil potrjen Tomi Prosnik.

Kot predsednik odbora je bil potrjen Lovro Bačun.

Statutarna pravna komisija

1. Petra Strnad
2. Vesna Glavendekić
3. Igor Škrinjar
4. Jožef Babič        
5. Tamara Gornjak 

Županjina lista - Povezani za Ruše
Gibanje svoboda

SDS
SD

2x2

Kot predsednik komisije je bil izglasovan Igor Škrinjar.

Povezava do ogleda celotne 2. redne seje
Občinskega sveta Občine Ruše
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Komisija za podelitev priznanj

1. Urban Iršič         
2. Aleksandra Kunstelj 
3. Milena Fiket      
4. Nika Perunović 
5. Jožica Štanc       

2x2
Gibanje svoboda

SD
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše

Kot predsednica komisije je bila imenovana Jožica
Štanc.

Komisija za vloge, pritožbe in varstvo pravic 
uporabnikov javnih dobrin

1. Igor Škrinjar
2. Lucija Pliberšek 
3. Aljaž Šporin

Kot predsednik komisije je bil imenovan Igor Škrinjar.

SDS
Županjina lista - Povezani za Ruše

ZA

Krajevni odbor Ruše

1. Marjan Krajnc
2. Urban Iršič 
3. Milan Petrič
4. Irena Fajt Šloser 
5. Žiga Visočnik 
6. Nika Perunović 
7. Matej Šarh
8. Iztok Urlavb
9. Gregor Krofič

#Skupaj
2x2

Gibanje Svoboda
SD
ZA
ZA
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše
Županjina lista - Povezani za Ruše

Krajevni odbor Bezena

1. Mirko Farasin 
2. Tanja Marin 
3. Aljaž Šporin        
4. Miran Klemen

Županjina lista - Povezani za Ruše
ZA
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše

Krajevni odbor Bistrica ob Dravi

1. Adrijana Seršen   
2. Silverija Belčič 
3. Petra Mušič    
4. Tina Gomilšek 
5. Dušanka Obrovnik          

2X2
Gibanje Svoboda

ZA
ZA

Županjina lista - Povezani za 
Ruše

Krajevni odbor Smolnik

1. Olivera Knuplež 
2. Tadej Repolusk  
3. Metka Vodušek   
4. Miroslav Flakus 
5. Marijan Hertiš 
6. Jožica Sušec 
7. Cveto Ketiš          

2X2
2x2

Gibanje Svoboda
ZA
ZA

Županjina lista - Povezani za Ruše
Županjina lista - Povezani za Ruše

Svet za varnost in preventivo v cestnem 
prometu

1. Slavko Mernik 
2. Danilo Švikart        

Plan za Ruše
2x2

KMVVI se je odločila, da se ponovi poziv za predloge
kandidatov za Svet za varstvo pravic najemnikov
stanovanj, saj je na poziv prispel le en predlog (samo
za predstavnika neprofitnega najema).

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj

Za vsa delovna telesa, kjer bo izdan ponoven poziv 
za predloge kandidatov, bo izvedeno glasovanje na 
OSOR na eni izmed naslednjih sej.

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet
zavoda Javni zavod Športni park Ruše

Javni zavod Športni park Ruše (ŠPR) je dne 10. 1.
2023 obvestil Občino Ruše, da mora s 7. 3. 2023
potrditi člane sveta zavoda ŠPR. Svet zavoda ŠPR
sestavlja pet članov, od tega trije predstavniki
ustanoviteljice, predstavnik zavoda delavcev in
predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.

Postopek imenovanja članov sveta zavoda, ki so
predstavniki ustanoviteljice, poteka skladno s
poslovnikom, ki ureja delo občinskega sveta Občine
Ruše. Člani sveta zavoda, ki so predstavniki
ustanoviteljice, morajo biti s področja dela zavoda
(šport, turizem ali podjetništvo), področja financ ali
področja pravnih zadev. Člani sveta zavoda, ki so
predstavniki ustanoviteljice, so tako neposredno
odgovorni ustanoviteljici.

Komisija za obvezna vprašanja, volje in imenovanja je
do 18. 1. 2023 prejela 8 prošenj kandidatov. Od 19. 1.
2023 od 9. ure, do 20. 1. 2023 do 12. ure je potekala
dopisna seja KMVVI, na kateri so člani KMVVI glasovali
o kandidatih. Na podlagi izvedenega glasovanja je
KMVVI občinskemu svetu Občine Ruše predlagal, da
se v svet Javnega zavoda Športni park Ruše imenujejo:

1. Bokan Žan
2. Leva Robert
3. Šporin Aljaž

Občinski svet Občine Ruše je sklep potrdil z 9 glasovi
za ter 8 proti.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Uroš Zorman



3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE RUŠE
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Dnevni red seje OSOR je obravnaval naslednje točke:

V četrtek, 23. februarja 2023, je v konferenčni
dvorani Gasilskega doma Ruše potekala 3.
redna seja Občinskega sveta Občine Ruše. 

1. Volitve in imenovanja

Svetniki so imenovali Nadzorni odbor Občine Ruše v
naslednji sestavi: Dušan Vodopivec, Matjaž Mihelak,
Nataša Copello, Neven Lisica in Zdenko Štraus.
Nadzorni odbor je bil potrjen z 9 glasovi za in 0 proti.

V Krajevni odbor Bistrica ob Dravi sta imenovana dva
manjkajoča člana, to sta: Ludvik Mezek in Viljem
Žvegler. Občinski svet Občine Ruše je potrdil
imenovanje dveh članov Sveta za varstvo pravic
najemnikov stanovanj, to sta: Metka Flakus in Lucija
Volf.

Za preostale manjkajoče člane (KO Bezena, komisija za
vloge, pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih
dobrin ter enega člana Sveta za varstvo pravic
najemnikov stanovanj) se bo poziv ponovil.

Direktor Javnega zavoda Športni park Ruše, Gorazd
Ladinek, je 6. 2. 2023 posredoval nepreklicni odstop s
položaja direktorja ŠPR ter s tem zaprosil za predčasno
razrešitev z mesta direktorja. Občinski svet Občine Ruše
je soglasno podprl njegovo razrešitev.

Za investicije je v večini predvideno pridobivanje
evropskih sredstev: 1.964.726,23 evra, sredstev iz
državnega proračuna: 241.429,46 evra ter sredstev od
ostalih partnerjev: 1.742.563,40 evrov. 

2. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2023 –
prva obravnava

Predlog proračuna za leto 2023 je v prvi obravnavi
predvidel 10.428.361,18 evra prihodkov in
10.556.039,09 evra odhodkov. Za investicije je v prvi
obravnavi predvidenih 4.338.069,53 evra, kar obsega
41,10 % vrednosti proračuna. 

Zaradi odstopa enega od članov sveta zavoda RAST
Ruše, je bilo potrebno izpeljati postopek imenovanja
novega, nadomestnega člana sveta zavoda. V svet
Javnega zavoda RAST Ruše je bila imenovana Draga
Fabjan.

Pri odločitvah, katere investicije uvrstiti v načrt
razvojnih programov občine, smo se odločali na
podlagi naslednjih dejavnikov:

programi, sofinancirani iz evropskih virov,
državnega proračuna, namenskih sredstev in s
strani občanov;
programi, ki so že bili zajeti v proračunu 2022, pa
niso bili realizirani;
programi, potrjeni s sklepi občinskega sveta
(prioritetne naloge);
programi javnih zavodov in drugih institucij;
usklajenost investicij z načrti javnih podjetij;
programske usmeritve političnih strank in list;
programske usmeritve krajevnih odborov.

Kot prednostne naloge so bile identificirane:
zakonske in pogodbene obveznosti;
nadaljevanje že začetih investicij;
investicije s sofinanciranjem iz namenskih virov
(razpisi) in s strani občanov;
investicije, ki se izvajajo v usklajenosti z
vzdrževalnimi deli več komunalnih vodov.

Povezava do ogleda celotne 3.
redne seje Občinskega sveta
Občine Ruše
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Proračun zajema tudi pomembne socialne programe, za
katere namerava občina nameniti pribl. 1,8 mio evrov. Ti
so: pomoč družini na domu, Prostofer, e-oskrba,
subvencije za nakup vozovnic, darila ob rojstvu otrok,
subvencioniranje komunalnih prispevkov za mlade,
doplačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev, sofinanciranje programov zaposlovanja,
štipendije, oskrba v domovih starejših, socialne pomoči,
subvencioniranje stanarin, humanitarna pomoč,
regresiranje prevozov v šolo, subvencije prehrane
dojenčkov in otrok, subvencije letovanja otrok.

Pomemben del proračuna se nanaša na financiranje
naših društev in zavodov z namenom podpiranja
družbenega, društvenega in športnega udejstvovanja v
naši občini. Za to je namenjenih pribl. 1,8 mio evrov.

Proračun Občine Ruše za leto 2023 v prvi obravnavi ni
bil sprejet. Zanj je glasovalo 6 svetnikov iz svetniških
skupin Županjina lista - Povezani za Ruše, Lista plan za
Ruše in Neodvisna lista #SKUPAJ. 8 svetnikov iz
svetniških skupin ZA – Združena akcija, 2x2 Neodvisna
lista in Gibanje Svoboda je bilo proti. Svetnica iz
svetniške skupine Socialni Demokrati se je vzdržala.

Odlok o proračunu se sedaj vrača v ponovno
usklajevanja in bo obravnavan na naslednji seji
Občinskega sveta Občine Ruše.

Veljavni prostorski akt predvideva gradnjo centralne
čistilne naprave, centra za predelavo gradbenih
odpadkov, papirja ter pločevink, proizvodnjo
armiranobetonskih izdelkov, separacijo gramoza,
ureditev parkirišč, okolice objektov, gospodarske javne
infrastrukture ter ureditev potoka. V skladu z veljavnim
načrtom in ob upoštevanju dopustnih odstopanj, so bile
določene ureditve že izvedene.

Investitor želi s spremembo prostorskega akta območje
nekdanje čistilne naprave nameniti površini za ravnanje
z odpadki, v preostalem območju pa z gradbeno mejo
in faktorjem pozidave določiti območja možne gradnje,
predvsem za manjše proizvodne oz. poslovne stavbe za
investitorje, ki jih želi privabiti v obravnavano območje.
Občinski svetniki so imeli največ pripomb na dejavnost
ravnanja z odpadki na območju, v zvezi česar  je bil
sprejet tudi posebni sklep.

Odlok, z dopolnitvami, je bil sprejet soglasno, temu sledi
30-dnevna javna razgrnitev, ki bo potekala od 6. 3.
2023, do vključno 7. 4. 2023. Javna obravnava bo v
sredo, 15. 3. 2023, ob 16. uri, v Domu kulture Ruše. V
tem času lahko na osnutek sprememb in dopolnitev
OPPN zainteresirana javnost poda pobude in predloge,
do katerih se bo občinska uprava po javni razgrnitvi
opredelila s stališči do pripomb, sprejetih s sklepom.

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo skladiščno-
upravnega prostora in čistilne naprave ob industrijski
coni naselja Ruše (v nadaljevanju: OPPN − SD ali
prostorski akt). Pobudnik in financer priprave OPPN-SD
je lastnik zemljišča, pravna oseba.

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
gradnjo skladiščno-upravnega prostora in
čistilne naprave ob industrijski coni naselja
Ruše – prva obravnava

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Uroš Zorman

Glavni investicijski projekti v proračunu za leto 2023
so:

celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
občine Ruše;
ureditev ceste Šlosberg;
rekonstrukcija mostu na Lobnici;
asfaltiranje cest s sofinanciranjem občanov;
ureditev nove povezovalne ceste med Falsko cesto
in Knifičevo ulico;
parkirišče ob Šarhovi poti 6;
izgradnja gostinsko-servisnega objekta na Arehu;
odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Dravinje – občina Ruše;
odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji
ID 16520;
obnova vodovodov ob izgradnji kanalizacije;
obnova vodovoda ob sanaciji Falske pečine (R3-
705);
ureditev Matavškove gramoznice;
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor – investicija;
investicijsko vzdrževalna dela na bazenu.



Zapisala: Jasna Mlakar, Mariborska knjižnica

VABITA NA BRALNO ZNAČKO 2023
Bralna značka Mariborske knjižnice nadaljuje svojo pot tudi
v letu 2023. Ker letos beležimo okrogle obletnice rojstva ali
smrti mnogih pomembnih umetnikov in znanstvenikov, so
le-ti tudi rdeča nit našega bralnega nabora. Počastiti jih
želimo z izborom knjig, ki se nanašajo nanje; mnoge so
napisali sami, v nekaterih pa so o njih pisali drugi.

Občina Ruše je v letu 2019 sodelovala na javnem natečaju
»Branju prijazna občina«, ki je namenjen spodbujanju
dejavnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne
pismenosti in kulture. Naziv podeljujejo Združenje splošnih
knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo.
Tudi v preteklem letu je Občina Ruše oddala prijavo za
podaljšanje naziva in bila pri tem uspešna. 

OBČINA RUŠE OSTAJA BRANJU 

Zapisala: Občinska uprava

Zgodovina bralne kulture v Rušah se je uradno začela že v
drugi polovici 19. stoletja ali natančneje 12. marca 1865, ko
je na pobudo takratnega kaplana Matije Wurzerja bilo
ustanovljeno Kmečko bralno društvo. Soustanovitelja sta
bila tudi Rušana Davorin Grizold in Luka Hleb. 

Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, zaradi želje po
spodbujanju bralne kulture in težnje po uresničevanju
ohranjanja in hkrati še dodatnega dviga bralne kulture v
Občini Ruše, vsem novorojenim občanom podari tudi
knjigo.

KNJIŽNICI RUŠE IN BISTRICA OB DRAVI

V ospredju bralne značke sta pomembna slovenska
književnika, pisatelj Ivan Tavčar in pesnik Karel Destovnik
Kajuh. Vlada Republike Slovenije je leto 2023 razglasila
tako za Tavčarjevo kot tudi za Kajuhovo leto, zato ju na
seznamu branja navajamo najprej. S svojimi deli jima
sledijo pomembni predstavniki domače in tuje književnosti,
klasiki, ki jih morda že dolgo nismo imeli v rokah, med njimi
pa se nahajajo tudi zapisi o drugih znamenitih osebnosti,
od znanstvenikov in športnikov do glasbenikov in slikarjev.

Bralna značka se odvija od 1. marca do 30.
novembra 2023. V izboru se nahaja 27 knjig, za
pridobitev priznanja jih je potrebno prebrati sedem.
Ta bodo podeljena na posebni prireditvi v knjižnici
Ruše v mesecu decembru. 

PRIJAZNA OBČINA

Vabimo vas v knjižnico, kjer boste dobili knjige in
vse potrebne informacije. 
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1. Tavčar, Ivan: poljubno delo po lastni izbiri bralcev

2. Destovnik Kajuh, Karel: pesniška zbirka po lastni izbiri bralcev

3. Ponikvar, Silva: Ljubimca z Vošnjakove

4. Pištalo, Vladimir: Aleksandrida

5. Bibič, Polde: Spominjarije

6. Camus, Albert: Srečna smrt

7. Bibič, Polde: Soigralke

8. Glazer, Janko: Trideset pesmi

9. Gogh, Vincent van: Pisma Theu

10. Hašek, Jaroslav: Politična in socialna zgodovina stranke zmernega napredka v mejah zakona

11. James, Henry: Kaj je vedela Maisie

12. Raoul Duval, Jacqueline: Kafka, večni zaročenec

13. Kranjec, Miško: Strici so mi povedali

14. Maury, Jean-Pierre: Newton in nebesna mehanika

15. Orwell, George: Na robu in na dnu v Parizu in Londonu

16. Stepančič, Damijan; Rozman, Andrej: Živalska kmetija

17. Pahor, Boris: knjiga o Radi

18. Marly, Michelle: Edith Piaf in pesem ljubezni

19. Drakulić, Slavenka: Dora in minotaver

20. Potrč, Ivan: Na kmetih

21. Prežihov Voranc: Doberdob

22. Simenon, Georges: Maigret (serija)

23. Stendhal: Rdeče in črno, kronika leta 1830

24. Echenoz, Jean: Pobliski

25. Delavec Touhami, Mira: Šepet rdeče zofe

26. Hilmes, Oliver: Otroci Cosime Wagner

27. Kozinc, Željko; Grošelj, Viki: Pot k očetu, po sledeh Nejca Zaplotnika na Himalajo

SEZNAM DEL BRALNA
ZA ODRASLE 20

23ZNAČKA

RUŠKI UTRIP11 MAREC 2023



V Občini Ruše smo s 16. decembrom 2022 dvignili višino
sredstev pomoči ob rojstvu novorojencev. Po novem tako
višina pomoči za prvega otroka znaša 400 evrov, za
drugega 500, za tretjega in vsakega naslednjega pa 600
evrov. Pred tem smo v naši občini staršem ob rojstvu otroka
namenili 350 evrov, ne glede na to, za katerega otroka je
šlo. 

Razlog za povišanje izplačila je odločitev, da želi biti Občina
Ruše mladim družinam prijazna občina. Višina enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka velja za starše
novorojenca s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, pod
pogojem, da dejansko prebivajo na naslovu in prispevka še
niso prejeli.

Zapisala: Občinska uprava

VEČ SREDSTEV OB
ROJSTVU OTROKA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2023

Zapisala: Občinska uprava

Med 9. 11. in 16. 11. 2022 je strokovna komisija pregledala
prispele predloge projektov v okviru participativnega
proračuna Občine Ruše za leto 2023. Na občino je do roka
za oddajo predlogov (tj. 2. 11. 2022) prispelo 6 predlogov
projektov.

Po pregledu prispelih predlogov je strokovna komisija
opravila pregled projektov in izločila tiste, ki kriterijem
oziroma merilom niso ustrezali. Za posamezne predloge
projektov je bila opravljena dopolnitev, prav tako je
občinska uprava preverila predloge glede izvedljivosti in
finančne ustreznosti.

Za območje Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi
glasovanje o predlogih projektov ni bilo potrebno saj je
samo eden od prispelih dveh predlogov ustrezal kriterijem.

Za območje Krajevnega odbora Smolnik so prispeli trije
predlogi projektov, od tega sta dva identična in ne ustrezata
kriterijem, zato glasovanje ni bilo potrebno.

Za območje Krajevnega odbora Ruše glasovanje ni bilo
potrebno, saj je dva predloga, ki ustrezata kriterijem, možno
izvesti z razpoložljivimi sredstvi.

Za območje Krajevnega odbora Bezena je prispel en
predlog, zato glasovanje ni bilo potrebno.

Glasovanje za participativni proračun Občine Ruše za leto
2023 ni bilo potrebno.

Na podlagi projektov, ki so ustrezali kriterijem bo
Občina Ruše v okviru participativnega proračuna za
leto 2023 izvedla naslednje projekte:

Povečanje oglasne table v Bistrici ob Dravi.
Ureditev izvira vode pod Mucovo pečino.
Koši za pasje iztrebke v okolici Letnega gledališča Pod
goroj.
Nadaljevanje tlakovanja okolice Doma krajanov Bezena
iz leta 2022.

1.
2.
3.

4.

Vsem občanom, ki ste poslali predloge projektov se
zahvaljujemo za sodelovanje .
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STARŠI!
Vabimo vas k vpisu otrok v OŠ Janka Glazerja - Vrtec
Ruše:

do 31. 12. 2023 morajo biti otroci stari najmanj 11
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,

Vrtec Ruše in Vrtec Bistrica ob Dravi, ki bo od 3. 4. do
14. 4. 2023 v obeh enotah vrtca, dnevno od 7. do 14.
ure, v enoti Vrtec Ruše v sredo, 5. 4. in 12. 4. 2023, do
16. ure.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu
vrtec.osmbjg@guest.arnes.si ali po telefonu, 02/661 61
81, med 12.00 in 13.30.

Pogoji za vpis:

Zapisala: Simona Kostrevc

otroci morajo biti cepljeni proti mumpsu, ošpicam in
rdečkam.



PARKU RUŠE

To zimo je na zunanjih površinah Športnega parka Ruše od
3. decembra 2022 do 15. januarja 2023 ponovno
obratovalo Veliko drsališče Ruše, ki je na 800 kvadratnih
metrih veliki ledeni ploskvi že od svoje prve sezone z lepim
ambientom, zelo ugodnimi cenami in pestrim programom
na lokacijo privabilo številne športne navdušence vseh
starosti, tako iz Ruš kot iz celotne regije.

Zapisal & foto: Javni zavod Športni park Ruše

VELIKO DRSALIŠČE V ŠPORTNEM 
je pestro zaznamovalo dogajanje v regiji

Rušani in obiskovalci iz celotne regije so to zimo uživali v
pravljičnem doživetju na ledu sredi idiličnega okolja našega
kraja.

Sodelavci Javnega zavoda Športni park Ruše so skupaj z
Občino Ruše in Fundacijo za šport pripravili pester
decembrski program. Veliko drsališče Ruše se je otvorilo s
kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci Osnovne
šole Janka Glazerja Ruše. Nadaljevalo se je z disko
drsanjem s Klubom študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, kar
se je v programu pojavilo tudi kasneje v decembru. Vrstili
so se koncerti Akustični orgazem, Vokalna skupina
Florentine, Tilen Beigot & Nejc Miklošič, Marko & Tajana
Acoustic. Najmlajši obiskovalci so uživali ob ogledu otroških
predstav Družinskega gledališča Kolenc − Praznična želja
ter Jelenček Rudolf praznuje Božič, v sklopu katere je na
veliko presenečenje otrok Športni park Ruše obiskal
Božiček. Gledališče Makarenko je program obogatilo s
predstavo Zima je zaspala, obisk Dedka Mraza pa je
poskrbel za praznično vzdušje kljub pomanjkanju snega.
Da je bilo vse skupaj še bolj pravljično, so dekleta iz Plesno
rekreacijskega centra JAM pripravile čarobno plesno točko
na ledu, s katero so na ledeno ploskev privabile risane
junake Ledenega kraljestva – Elso, Ano in Olafa, ki so
prižgali iskrice v očeh mnogim otrokom. 

Veliko drsališče je tako skupaj z barom, bazenom,
wellnessom in kegljiščem predstavljalo edinstveno
kombinacijo zdrave zabave v regiji ter obiskovalcem
zagotavljalo nepozabno doživetje zimske športne pravljice. 

Zahvala gre vsem sodelujočim organizacijam, nastopajočim
in našim sponzorjem: Zavarovalnici Triglav, Panel d.o.o. in
Dravskim elektrarnam Maribor, brez katerih drsališča ne bi
bilo. 

Ob koncu zimske sezone sodelavci Javnega zavoda
Športni park Ruše že pripravljajo različne dejavnosti na
igriščih (pumptrack, skate park, in-line hokej, igrišče za
košarko na tartanu, odbojka na mivki), Četrtkova veslanja
na Dravi in ostale športne aktivnosti, s katerimi bodo v
aprilu s Pomladnim dnevom športa obeležili začetek
spomladanske ponudbe Športnega parka Ruše.

Celotno dogajanje iz drsališča najdete na facebook
strani Veliko drsališče Ruše ter spletni strani
www.sportruse.si.

Za več informacij o dogodkih in prireditvah spremljajte
spletno stran www.sportruse.si in Facebook stran
www.facebook.com/sportniparkruse
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Foto: MP Produkcija/Pigac.si

Foto: MP Produkcija/Pigac.si

Foto: MP Produkcija/Pigac.si
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PUSTOVANJE V ŠPORTNEM PARKU 
RUŠE

Gospa Zdenka Volšek je s tečajem risanja in slikanja
pričela takoj po upokojitvi, oktobra 2010. Priključila se je
skupini članic Kulturnega društva Mostovi v Mariboru, ki je
takrat delovalo pod mentorskim vodstvom Cvetke Vidmar. 

Zapisal & foto: Javni zavod Športni park Ruše

RAZSTAVA ZDENKE VOLŠEK

Pri razstavi je prvič sodelovala 5. 6. 2011 v Qlandiji, kjer so
bili na ogled njeni trije akvareli, na kar je bila zelo ponosna.
Svojo prvo samostojno razstavo je odprla 13. 9. 2012 v
Sončnem domu v Mariboru. 

V torek, 21. 2. 2023, je Javni zavod Športni park Ruše,
skupaj z Občino Ruše, organiziral Pustovanje s Pika
Nogavičko 2023. 

Leta 2017 se je priključila ljubiteljskim slikarkam »Pisana
paleta« KUD Svoboda Bistrica ob Dravi, kjer ustvarja pod
mentorstvom prof.lik.um. Kaje Lukač. 

Vabljeni na ogled razstave v prostore Športnega parka
Ruše, kjer bodo njena dela na ogled vse konca meseca
marca. 

Zapisal & foto: Javni zavod Športni park Ruše

V kategoriji najizvirnejših skupinskih mask pa so si nagrado
prisvojili:
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v Športnem parku Ruše

Za animacijo pustnih mask je poskrbel Zavod Enostavno
prijatelji. Poleg pustnega rajanja in izbora najizvirnejših
posameznih in skupinskih pustnih mask so se naši
obiskovalci tudi mastili z brezplačnimi krofi.

Komisija je za letošnje najbolj izvirne maske v kategoriji
posameznih mask izbrala: 

1. mesto: Sladoled, 2. mesto: Ribica, 3. mesto: Kurent.

1. mesto: Dalmatinci, 2. mesto: Mušnice, 3. mesto: Meduze.

Zahvala gre našim sponzorjem: Pizzeriji Plus, Gostišču
Ribič in Mercatorju Ruše, ki so nam priskočili na pomoč z
nagradami za naše izbrane najizvirnejše maske. 

Velik obisk in zadovoljstvo vseh pustnih mask je dokaz, da
je pustno rajanje ponovno uspelo. Tako smo v Rušah
pregnali zimo in priklicali pomlad. 





JAVNI ZAVOD RAST RUŠE

Spoštovane občanke, spoštovani
občani!

Zapisala: Irena Kukovec Stajan, 
direktorica Javnega zavoda RAST 
Ruše

Zdi se, da čas vedno hitreje mineva.
Tako je, kot bi trenil, minilo prvo leto,
odkar smo odprli svoja vrata in sprejeli
prve uporabnike ter skupaj s
sodelavci, z vami občani − uporabniki,
prostovoljci, posamezniki − in ob
podpori Občine Ruše, kot
ustanoviteljice Zavoda RAST Ruše,
postavili temelje zavoda, pognali
korenine, se povezovali s sosednjimi
občinami, stkali vezi z društvi, drugimi
institucijami in izvajalci posameznih
programov, storitev in se tako odzivali
na potrebe in izražene želje občanov. 

Hvala vsem, ki ste nam bili opora in
spodbuda v prvem letu, saj smo vsi
zaposleni, s pričakovanji in malce
strahu, vendar z odločnostjo in
delovno vnemo, stopili na pot
sooblikovanja dolgotrajne oskrbe v
naši občini pod slogani »biti blizu
ljudem«, »RASTemo SKUPAJ« in
»kulturno s kulturo« v duhu
medgeneracijskega sožitja.

Ali smo dobro nastavili temelje,
presodite sami. 

Vedno, kadar praznujemo kakšno
obletnico, se ozremo nazaj, na
prehojeno pot in v prihodnost. 

Izzivov za prihodnost je veliko. Starejši
ljudje predstavljajo segment
svetovnega prebivalstva, ki raste
najhitreje. V svetu, ki živi demografsko
preobrazbo, se starejši soočajo z vrsto
izzivov in tudi v občini Ruše je tako.
Starejši ljudje imajo spretnosti in
izkušnje, zato jih želimo vključiti v
procese odločanja o svojih življenjih in
o družbenem vključevanju. 

Družba, okolje, ki ne skrbi za starejše,
nima prihodnosti, zato želimo biti eden
izmed prvih javnih zavodov v Sloveniji,
ki bo svojim občanom zagotavljal
sistem vključevanja v programe in
storitev za krepitev in ohranjanje
samostojnosti v domačem okolju, od
socialne oskrbe na domu, zdravstvene
oskrbe, podpore ob demenci, delovne
terapije, fizioterapije, socialnega
servisa, družabništva, različnih oblik
svetovanja, izobraževanja, nadgradnje
brezplačnih prevozov, zdravega
življenjskega sloga, hkrati pa ne
izključevati mladih in ostalih ranljivih
skupin, se medgeneracijsko
povezovati, biti oporam društvom,
ljubiteljski kulturi, širiti prostovoljstvo,
dobrodelnost … skratka nadgrajevati
že uveljavljene programe in storitve. 

Že v letu 2023, in v prihajajočih letih,
načrtujemo nove storitve, ki bodo
starejšim opora pri vsakdanjem
življenju na njihovem domu − storitve
socialnega servisa kot nadgradnjo
storitvi socialne oskrbe − pomoči na
domu, in sicer tiste storitve, ki jih
socialne oskrbovalke v okviru socialne
oskrbe ne smejo izvajati, se pa pri
starejših izkazujejo kot nujno potrebne
(npr. priprava kurjave, nabava
ozimnice, pranje in likanje perila,
vzdrževanje okolice stanovanja,
temeljito čiščenje in popravila v
stanovanju …) in dodatne storitve
zdravstvene nege (priprava in
aplikacija zdravil ter inzulina, 

Želimo postati vse bolj odprti zavod v
naše okolje in širše, vedno vidnejši na
področju dolgotrajne oskrbe,
medgeneracijskega povezovanja,
graditi dobre odnose, iskati nove poti
in možnosti za boljši jutri v naši občini,
sodelovati, se povezovati …

S prireditvami, razstavami, dogodki,
srečanji, različnimi oblikami
formalnega in neformalnega
izobraževanja, kreativnimi in
kulinaričnimi delavnicami, programi
zdravega življenjskega sloga in
drugimi oblikami druženja poskušamo
našim uporabnikom osmisliti in
polepšati čas, ki ga preživljamo skupaj. 

Vljudno vabljeni v Zavod RAST Ruše,
saj le SKUPAJ RASTemo.

zdravstvena nega bolnika s sondo,
stomo, katetri, hranjenja uporabnikov z
motnjami požiranja, kompresijsko
obvezovanje, preprečevanje razjed …),
storitve delovne terapije (učenje veščin
samostojnega funkcioniranja v
domačem okolju po poškodbah,
obolenjih, učenje in svetovanje pri
uporabi in izbiri medicinsko tehničnih
pripomočkov, zaposlitvene aktivnosti
oseb z demenco in svetovanje
svojcem), storitve fizioterapije (vadbe
za moč, vzdržljivost, gibljivost,
koordinaacijo, ravnotežje, kardio,
mobilnost, protibolečinska terapija po
poškodbah ali drugih akutnih stanjih). 
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Program pogovornih uric v angleščini za začetnike je
prava izbira, če se angleško še niste učili oziroma je bilo
to pred mnogimi leti in ste pozabili že skoraj vse.
Začnemo z osnovami — naučite se sporazumevanja v
najpogostejših vsakodnevnih situacijah (predstavljanje
in osnovne vljudnostne fraze, praktični pogovori v
različnih vsakodnevnih situacijah, krepitev besednega
zaklada).

POGOVORNE URICE V ANGLEŠČINI – za
začetnike

REDNE DEJAVNOSTI ZAVODA

DIGITALNO OPISMENJEVANJE

NOVOSTI

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

Spodbujanje vseživljenjskega učenja in aktivnega
preživljanja starosti narekuje tudi krepitev digitalne
pismenosti in digitalnih veščin, ki starejšim omogočajo
večjo samostojnost in samozavest ter zvišujejo kakovost
življenja v obliki poučno-družabnih dogodkov.
Brezplačne delavnice Digitalno opismenjevanje v
Zavodu Rast Ruše bodo razdeljene na dva sklopa:

1. sklop: Moj telefon, ki zajema tečaje uporabe navadnih
in pametnih telefonov – od začetka spoznavanja
napredne uporabe orodij in pripomočkov, aplikacij,
družbenih omrežij ter varne in odgovorne rabe pametnih
telefonov in 
2. sklop: Računalnik, moj prijatelj, kjer se bomo učili
osnov rokovanja z računalniki, svetovnim spletom, e-
pošto, družbena omrežja ter digitalno fotografijo.

KULTURA IN GLASBA

Ob prvi obletnici delovanja Zavoda Rast Ruše smo
pripravili srečanje starejših in mlajših občanov s
kulturno-zabavnim programom. Z navdušenjem smo
pričakali pričetek s kulturnim uvodom: govorom naše
direktorice Irene Kukovec Stajan, pozdravom županje
Urške Repolusk, nato pa s poezijo, ki nas je skorja do
solz nasmejala ter nastopom otrok aktivnih počitnic, ki
nas je raznežil in še bolj povezal. Dogodek je bil res
medgeneracijski, saj so program popestrili otroci naših
aktivnih počitnic, na pomoč so priskočili prostovoljci,
dijaki Prve gimnazije, pridružilo se nam je ogromno
starostnikov, z nami pa so se tudi poveselili varovanci
VDC Polž, Ruše. Za zabavni del je poskrbel ansambel
Nikoli ni prepozno, Društvo upokojencev Ruše, tako
smo se prepustili plesnim ritmom, prigrizkom, osvežitvi
in okrepčilu ob odlični obari Gostišča Ribič. Hkrati pa
smo tudi, na temo Prešernovo skozi oči otrok, otvorili
novo razstavo. Prva obletnica je zagotovo ovekovečila
naš trud preteklega leta, predvsem pa privabila tudi
nove uporabnike naših dejavnosti. 

PRVA OBLETNICA DELOVANJA ZAVODA RAST
RUŠE

Zahvala vsem, ki ste bili tako ali drugače del
našega prvega leta. Veselimo se skupne poti, saj
RASTemo skupaj!
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KULTURA IN GLASBA

VALENTINOVA ČAJANKA
V torek, na valentinovo, 14. 2. 2023, smo se prepustili
pokušini čajev s pravo čajanko in sproščenim vzdušjem,
ki so ga priredili Frajtonarji in ansambel Nikoli ni
prepozno. Vzdušje na čajankah je zmeraj prežeto z
aromami, ki ga čaji pričarajo v našem prostoru.
Romantično vzdušje pa ni omejeno samo na pare,
temveč je osredotočeno na druženje tudi majhnih
skupinic – ženskemu klepetu, družinskim prijateljem,
druženjem s hčerjo itn. Prepustili smo se glasbenim
zvokom ansamblov, ki zmeraj poskrbijo za veselje.
Zgodba naših čajank se pelje naprej. 

RAzSTavišče: PREŠERNOVO SKOZI OČI OTROK 

Kultura je izredno pomembna za razvoj otrokovega
dojemanja okolja. In kateri dan v letu je pomembnejši
kot Prešernov dan? Tako že drugo leto zapovrstjo
prirejamo likovni natečaj, osredotočen na to, kako na
Prešernovo ustvarjanje gledajo otroci. Predstavili so
predvsem portrete Franceta Prešerna. Razstavljajo
učenci 1. in 5. razreda Osnovne šole Janka Glazerja
Ruše, udeleženci aktivnih počitnic Zavoda RAST Ruše in
varovanci VDC Polž, enote Ruše. Razstava bo na ogled
vse do 17. marca. Vljudno vabljeni!

NAPOVEDUJEMO v RAzSTavišču: GLAZERJEV
LITERARNI NATEČAJ

Letos mineva 130 let rojstva Janka Glazerja. Z literarnimi
deli želimo ozavestiti pomen slovenske literature. Bodite
pozorni na literarni natečaj, objavljen na naši spletni in
Facebook strani. Natečaj ni starostno omejen, rok
oddaje pa je že v sredini marca. Nastala dela bodo ob
Dnevu Janka Glazerja, 21. 3. 2023, objavljena v našem
RAzSTavišču. 

SOŽITJE GENERACIJ

ZIMSKE AKTIVNE POČITNICE 

Za nami so še ene aktivne počitnice, polne novih
doživetij. Tokrat so bile zaradi bližajočega se kulturnega
praznika kulturno obarvane. Otroci so spoznali delo
dramskega igralca in spoznali osnove igralstva, opravili
govorne vaje, spoznavali svoj glas in se učili uporabe
pravilnega diha pri govoru. Pripravili smo sladke,
čokoladne Prešernove fige in Prešernove čokoladne
kroglice ter izdelali prikupne škatlice, v katere smo
dobrote tudi shranili. Praznovali smo 1. obletnico
delovanja Zavoda RAST Ruše in za obiskovalce
pripravili tudi kratek kulturni program. Četrtek je bil prav
poseben dan. Odpravili smo se namreč na izlet v
Maribor. Naš končni cilj: Center eksperimentov na
Teznu. Tam smo se udeležili eksperimentalnice ter
naravoslovje, znanost in tehniko spoznali v popolnoma
novi luči. Ugotovili smo, da je znanost lahko tudi
zabavna. V zadnji dan druženja smo stopili v posebnem
pričakovanju. 

Obiskal nas je gost presenečenja – mojster žongliranja,
ki je za nas pripravil pravo rokohitrsko poslastico, v
spretnosti lovljenja in metanja pisanih žogic pa smo se
lahko preizkusili tudi sami. 

Ob mednarodnem dnevu redkih bolezni (28. 2. 2023)
smo v Zavodu Rast Ruše v sodelovanju z VDC Polž
Maribor organizirali ustvarjalne delavnice . Na ustvarjalni
delavnici smo skupaj spoznali knjigo Lev Rogi – kratko
otroško sodobno pravljico, ki jo je po resničnih
dogodkih napisal Igor Plohl. Izšla je leta 2009 pri Založbi
Pivec. 

MEDNARODNI DAN REDKIH BOLEZNI
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SOŽITJE GENERACIJ

UČNA POMOČ 

Tudi v tem šolskem letu na Zavodu RAST Ruše izvajamo
program učne pomoči, namenjen osnovnošolcem, ki
potrebujejo pomoč pri učenju, opravljanju domačih
nalog in pripravi na ocenjevanja znanja. Če se lahko
zagotovi ustrezen izvajalec, učno pomoč nudimo tudi
dijakom. Od pričetka marca 2022 do konca minulega
leta je bilo v program vključenih več kot 20 otrok, zanje
pa se je izvedlo 177 ur učne pomoči. Učno pomoč, ki je
za uporabnike brezplačna, izvajajo zaposleni in zunanji
sodelavci, še posebej veseli pa smo, da so se našim
vrstam kot prostovoljke pridružile tudi učenke 9.
razredov OŠ Janka Glazerja Ruše.

POMOČ NA DOMU

POMOČ NA DOMU

Starost je kot prijazen človek. Nekoč pa je, da bi vstopil,
trkal na vso moč. A nihče ni prišel odpreti mu vrat. A ker
pred vrati ni hotel ostati, je spet začel trkati, razbijati. Na
silo je vstopil. Zdaj pa mu pravijo, da je zoprna rihta. 
(Wolfgang Goethe)

Let ne moremo ustaviti. Z zdravim življenjskim slogom in
notranjo pozitivno energijo lahko veliko doprinesemo k
temu, kako bo potekal proces staranja pri vsakem od
nas. Vseeno pa čas in leta prinesejo svoje…

Človek se vse življenje stara. Kronološko smo vsako leto
starejši. Staramo se funkcionalno, ko nam pešajo
sposobnosti za opravljanje vsakodnevnih opravil, in
staramo se doživljajsko. To je tisti občutek, ko smo stari
toliko, kolikor se počutimo. 

Soočanje z upadom sposobnosti opravljanja
vsakodnevnih opravil marsikomu predstavlja veliko
stisko. Ne samo starostnikom, ampak tudi svojcem in
otrokom, ki sobivajo z njimi ali zanje skrbijo. Verjamemo,
da je želja vseh ostati čim dlje v domačem okolju,
obkroženi z znanimi ljudmi. Velikokrat pa je to dejansko
žal zelo težko izpeljati in v realnosti se srečamo z
vsakodnevnimi težavami in stiske se samo še poglobijo.

Storitev Pomoči na domu, ki jo izvajamo tako v Občini
Ruše kot Selnica ob Dravi, nudi možnost zagotavlja
kakovostnejšega življenja v lastnem domu, preprečuje
osamljenost in razbremenjuje družinske člane. 

Strokovno usposobljene socialne oskrbovalke poskrbijo
za profesionalno opravljene storitve od nege in pomoči
pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb do
gospodinjske pomoči, predvsem pa so zunanja mreža
vzpostavljanja socialnih stikov vsem vključenim
uporabnikom. 

Ob slabenju fizičnih zmogljivosti se velikokrat pridružijo
tudi motnje kognitivnih sposobnosti in različnih oblik
demence. Ob rednem in kontinuiranem strokovnem
izobraževanju s področja demence so socialne
oskrbovalke usposobljene tudi za delo z osebami z
demenco. Na senzibilen in primeren način pristopajo do
uporabnikov in jim pomagajo pri premagovanju težav. 

Ker smo družba, v kateri prevladuje stara populacija, se
moramo prilagoditi potrebam in razmeram, ki jih le-ta
prinaša s seboj. Zato so programi in različne oblike
Pomoči na domu nujno potrebni. Ne samo kot gola
storitev, ampak kot program z ljudmi, ki so s strokovnim
in človeškim čutom tukaj za ljudi.

PROGRAM DRUŽABNIŠTVA NA DOMU IN/ALI V
MEDGENERACIJSKEM CENTRU 

Program družabništva na domu ali v medgeneracijskem
centru temelji na sodobnem medgeneracijskem
povezovanju. Ciljna skupina programa so starejši v
srednjem oz. poznem starostnem obdobju, ki so v
svojem bivalnem okolju socialno izključeni in
potrebujejo podporo pri ohranjanju socialnih aktivnosti,
druženju ter pomoč pri iskanju osnovnih informacij. 

NAPOVEDUJEMO, PRIDE KMALU: MOŽGANSKI
FITNES − KOGNITIVNE VAJE

Možganski fitnes je program, ki krepi kognitivne
sposobnosti skozi spretnostne, timske in logične igre.

Je za uporabnika brezplačen program, ki temelji
predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih
stikov.

Delavnice iger in vaj za ohranjanje miselnih sposobnosti
igrajo vlogo preventivnih dejavnosti, ki lahko zmanjšajo
tveganje za pojav demence oz. ohranijo naše možgane
čim dlje zdrave in vitalne. Vaje so namenjene treniranju
različnih kognitivnih sposobnosti, npr. spomina,
pozornosti, motorike idr. Namen delavnic je preko
zabavnega in sproščenega druženja z igrami vaditi in
trenirati naše kognitivne sposobnosti.
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Na Zavodu RAST Ruše skrbimo za zdrav življenjski slog.
Zanj skrbimo z rednim tečajem sproščanja z jogo, kjer
skrbimo za raztezanje, dihanje, ravnotežje in usklajenost
s sabo ter z aktivnim pilatesom, kjer se razmigamo,
povišamo srčni utrip in skrbimo za moč naših mišic. 

Kot novost pa predstavljamo plesne tečaje, ene
namenjene parom, druge namenjene gospem, ki želijo
ob latino ritmih same pomigat. Od 19. februarja že
poteka tečaj klasičnih in družabnih plesov, ki ga izvaja
Plesna šola Rolly. Tečaj klasičnih plesov v paru
(Angleški valček, Dunajski valček, Foxtrot, Disco Swing,
Disco Fox, Blues, Cha cha cha, Salsa, Rumba …) izvaja
plesna šola Rolly. Tečaj sestoji iz 8 srečanj, po dve
šolski uri, ob nedeljah ob 17. uri, cena celotnega tečaja
je 100,00 eur na par. Za tiste gospe, ki bi želele plesati
same, se s 3. marcem odpira tečaj latino babi. Pripravite
se na nežno osvajanje latino gibov in energičen ples.
Prepustili se bomo čutnim, toplim ritmom in melodijam
salse, bachate, rumbe, cha-cha-cha in drugih ... V latino
ritmih bomo razgibali celo telo, se malo prepotili in
naredili veliko za dobro počutje. Znano je, da pri plesu
aktivno sodelujejo mišice celega telesa, zelo aktivni so
tudi naši možgani. Ples nam daje mladostno energijo.
Program poteka kot solo vadba, je prilagojen starosti in
je primeren tako za gospe, kot za gospode. Tečaj izvaja
Plesna šola Zapleši.si, cena tečaja je 40,00 eur na
osebo in zajema sklop osmih vaj, ki potekajo ob petkih,
ob 10. uri. Več informacij in prijave na tečaj potekajo na
info@zavod-rast.si ali po telefonu na 02 66 88 44 6.

V 13 skupnih srečanjih in dveh individualnih svetovanjih
smo pridobili poglobljeno oceno svoje telesne
pripravljenosti, novo znanje in nove veščine telesne
pripravljenosti. Delavnice Gibam se so bile tako polne,
da smo dodali še delavnice Telovadbo za hujšanje ter
Zdravo hujšanje. Na 18. skupinskih srečanjih smo izvedli
uvodno testiranje telesne pripravljenosti, pridobili
individualne posvete ter se med tem na 16 srečanjih
posvetili telesni vadbi. Zaradi velikega interesa smo
uvedli tudi delavnico Zdravo jem, ki je odličen poduk o
zdravem načinu prehranjevanja. 

Od januarja naprej sodelujemo s Centrom za krepitev
zdravja. V januarju in februarju smo izvedli zdravstveno-
vzgojne delavnice. Na prvih štirih srečanjih smo spoznali
teme »zdravo živim«, »dejavniki tveganja«, »tehnike
sproščanja«, »zdrava prehrana na delovnem mestu«, na
sledečih štirih srečanjih pa smo natančneje spoznali
kako se spoprijemati s stresom. 

Zainteresirani za uporabo prostorov lahko pokličete na
telefonsko številko 02 66 88 446 ali pišete na
info@zavod-rast.si.

UPORABA PROSTOROV V OBJEKTU NA
MARIBORSKI CESTI 31

Zavod RAST Ruše lokalnim društvom in različnim
organizacijam nudi tudi uporabo prostorov za izvajanje
njihovih dejavnosti. Naši stalni uporabniki v veliki in mali
dvorani ter avli v popoldanskem času skoraj vsak dan v
tednu izvajajo plesne vaje, telesno vadbo, likovne
delavnice in podobno. V prostorih se na vajah srečujejo
tudi člani dveh glasbenih ansamblov. Prostore je
mogoče v uporabo prevzeti za občasne dogodke,
srečanja ali sestanke. Še posebej pa nas veseli, ko
gostimo krvodajalsko akcijo ali srečanja z občankami in
občani. Prizadevamo si, da bo Zavod RAST Ruše postal
stična točka in kraj, kamor bodo vse generacije

na najrazličnejše aktivnosti in dogodke rade in vedno
znova prihajale.

V letu 2022 smo pri petih stalnih uporabnikih, ki
plačujejo profitno uporabo, zabeležili 385 ur uporabe,
neprofitni uporabniki, DU Ruše, Mažoretni in twirling
klub Ruše ter Društvo Glazerjeva domačija pa so
prostore zavoda uporabljali 350 ur. Občasno je za
izvedbo različnih dogodkov v obsegu 77 ur prostore
uporabljalo skupaj 11 društev, v soorganizaciji pa se je v
skupnem obsegu 43 ur izvedlo osem dogodkov.
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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.

Kontaktni podatki: 

Kulturno s kulturo RASTemo SKUPAJ Biti blizu ljudem

IZVAJANJE BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA
STAREJŠE 

Želimo si, da bi občankam in občanom še naprej
omogočali večjo mobilnost, lažji dostop do zdravstvene
oskrbe in drugih nujnih opravkov, zato prijazno vabimo
vse aktivne voznike, ki bi se nam bili pripravljeni
pridružiti in prispevati k izboljšanju kvalitete življenja
starejših v naši občini, da nas pokličejo na telefonsko
številko 02 66 88 446, pišejo na info@zavod-rast.si ali se
oglasijo na našem sedežu na Mariborski cesti 31 v
Rušah. 

V Rušah se prevozi izvajajo že od konca leta 2019,
Zavod RAST Ruše pa je koordinacijo prevzel aprila
2022. V mrežo uporabnikov je trenutno vpisanih 122
oseb, ki so do konca januarja letos rezervirali več kot
200 prevozov. Prostovoljci so v tem času zanje opravili
več kot 170 brezplačnih prevozov ter tako občankam in
občanom omogočili lažji dostop do zdravniške oskrbe,
javnih ustanov, banke, trgovine, uporabnikom pa so
pomagali še na mnoge druge načine. Prostoferji so v
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim
(so)potnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti
potrebujejo podporo pri izstopu iz avtomobila,
vzpenjanju po stopnicah, pri zdravniku jih pospremijo do
čakalnice in tam počakajo nanje, pomagajo nesti nakup
iz trgovine, so sogovorniki, družabniki, zaupniki in še
marsikaj.

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni
vseslovenski prostovoljski projekt za povečanje
mobilnosti starejših. Namenjen je vsem občanom,
starejšim od 65 let, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov
in imajo nižje mesečne dohodke pa tudi slabše
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Storitev
Prostofer ni taksi služba in je namenjena tistim
posameznicam in posameznikom med starejšimi, ki bi
brez pomoči sicer ostali brez nujnega prevoza.

Veseli nas, da je projekt Prostofer v naši občini s strani
uporabnikov tako dobro sprejet in sodeč po številkah so
potrebe po prevozih precejšnje. Trudimo se, da bi
vsakemu, ki se obrne na nas, prevoz tudi omogočili, ker
pa se vseskozi soočamo z velikim pomanjkanjem
prostovoljcev, moramo včasih prevoz tudi zavrniti ali
odpovedati. Pogosto se tudi zgodi, da je v enem dnevu
več povpraševanj za prevoze, ki jih ni mogoče
organizirati tako, da bi lahko vse izvedli. Večinoma so
uporabniki v takih primerih strpni in razumevajoči, za kar
se jim iskreno zahvaljujemo.

POSTANITE PROSTOFER IN SE POVEŽITE S
KRAJEM, V KATEREM ŽIVITE

Za rezervacijo prevoza lahko uporabniki pokličejo na
brezplačno telefonsko Zlate mreže 080 10 10 ali pa se
obrnejo neposredno na Zavod RAST Ruše, na telefonski
številki 02 66 88 446 ali 030 479 856. Prevoz je
potrebno rezervirati vsaj tri delovne dni prej. Izvedba
prevoza je odvisna od razpoložljivosti vozila in šoferja
prostovoljca v danem terminu.

BREZ SKRBI K ZDRAVNIKU ALI PO NUJNIH
OPRAVKIH

in seveda PRIDI na Mariborsko 31, Ruše.
Pokličite nas na 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-
rast.si.

Zapisal & foto: Javni zavod RAST Ruše

POSTANI UPORABNIK ali PROSTOVOLJEC
ZAVODA RAST RUŠE
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Glazerjevo letoGlazerjevo letojj                GG

Janko Glazer: Poljub

Za en objem
globoko pod vsem

življenja skrivnost se pretaka:
molčeča ,temna,

brez dobrote, brez zla,
le mirna moč, ki čaka.

S poljubom do nje
sem se sklonil drhte

in zaprl sem oči pred čudesi:
le pobožno, molče 

do skrivnosti se sme,
le z zatisnjenimi očesi.

Letos obeležujemo 130 letnico rojstva velikega,

pesnika, literata, knjižničarja, profesorja ter

sokrajana Janka Glazerja. V ta namen smo se v

Občini Ruše odločili, da leto 2023 poimenujemo

Glazerjevo leto.

21. marca, na rojstni dan našega pesnika, bo v

dvorani Zavoda Rast Ruše potekala slovesna

kulturna prireditev z otvoritvijo razstave

literarnih del ter recitalom poezij Janka

Glazerja. Prav tako bo potekala razstava

Glazerjevih del. Razglašen bo tudi javni natečaj

za umetniška dela pod naslovom: »Janko Glazer v

zasebnem življenju«. 

V sklopu Glazerjevega leta bomo izvedli več

prireditev, dogodkov, posvečenih našemu sokrajanu

Janku Glazerju.
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V okviru občinskegaV okviru občinskega  
praznika bodo potekalipraznika bodo potekali  
Glazerjevi dnevi.Glazerjevi dnevi.

Avgusta bo v okviru festivala Letni

oder Ruše izveden koncert uglasbenih

del Janka Glazerja.

Tudi aktivne počitnice bodo obarvane

na temo: »Naš poet Janko Glazer«,

prav tako se bodo izdelovale bralne

kazalke.

V drugi polovici novembra sledi

otvoritev začasne muzejske zbirke

»Glazerjev rod«, v Galeriji Mirka

Vovška in otvoritev razstave

umetniških del, prispelih na javni

natečaj.

Kakor je zapisal pesnik samemu

sebi:

A za nas je več, mnogo več… je

eden izmed Velikih… je eden

izmed nas… je naš sokrajan.

Janko Glazer: Skriptor

V sanjah knjigopisec,
v istini knjižničar:
mislil je biti pisatelj,
in je postal – pisar,

Janko Glazer 

21. 3. 1893 - 2. 2. 1975
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Drugi del pa je tekel med 15. 12. in 22. 12. 2022 in
zajema pet dogodkov. Pričel se je s predstavitvijo
romanesknega prvenca Mojce Andrej, ki je izšel pri
založbi Litera in se uvodno predstavil že v novembru na
38. Slovenskem knjižnem sejmu 2022 v Ljubljani.
Predstavitev se je »nadaljevala« 15. 12. ob 17.00, v
knjižnici Janka Glazerja Ruše, kjer se je z avtorico
romana z dvoumnim naslovom KAVČ UČITELJICE
VERONIKE pogovarjal prof. Bojan Sedmak.

V sodelovanju z učenci OŠ Janka Glazerja in dijaki
GSŠKF Ruše smo 16. 12. 2022 izvedli delavnico
KANTAVTORSKA AMBASADA ZA MLADE. Kako nastaja
hit? Kako nastajata besedilo in glasba »komada«, ki ga
nato še zapojemo?

V tej delavnici (Sam svoj avtor/4) smo skupaj
podrobneje spoznavali skrivnosti in praktično ustvarjanje
glasbene pesmi, »komada«, ga skupaj soustvarjali in
tako dobili vpogled v nastajanje besedila in uglasbitve.
Na koncu smo »komad« tudi skupaj izvedli in posneli
avdio material ter ohranili tekstovni del.

To je bilo že četrto leto takih delavnic z obema šolama.
Pomembno je, da vzpostavimo kontinuiteto takega dela
in da nastajajo izdelki, ki so tudi arhivirani. Gre za novost,
ki odstira tehnike in načine glasbeno-literarnega
ustvarjanja, ki jih v delavniški obliki predstavljamo
odraslim in tudi najstnikom v šolskem okolju.

O prvem delu 12. Glazerjevih dnevov (odslej 12. GD), ki je še vedno tekel v
znamenju covida med 21. in 24. 3. 2022, smo že poročali. 

20. 12. 2022, ob 17.00, smo v knjižnici Janka Glazerja
Ruše na pesniški akademiji predstavili dvojno knjigo:
ALENKA GLAZER V PREVODU / ZDRUŽENE DRŽAVE
POEZIJE 2. Po uvodnem nagovoru županje Urške
Repolusk so knjigo predstavili pesniki in glasbeniki:
Rezka Kanzian, Tamara Bakardzieva, Mahmud Alkhatib,
Marjan Pungartnik, Matej Krajnc, Željko Perović, Fawzi
Abdel Rahim, Peter Andrej in igralec Peter Ternovšek. 
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12. GD smo v četrtek, 22. 12. 2022, ob 10.00, v dvorani
Zavoda RAST Ruše, zaključili z božično predstavo za
otroke. Gledališka skupina MOR je odigrala kamišibaj-
muzikal AGICA, MALA ČAROVNICA za otroke vrtca OŠ
Janka Glazerja.

Prihajajoči 13. Glazerjevi dnevi, ki bodo v celoti posvečeni
130-letnici rojstva našega pesnika Janka Glazerja, bodo z
mednarodno udeležbo pesnikov in slavnostnim gostom,
pesnikom Milanom Deklevo, potekali v mesecu juniju.

Zapisal: Peter Andrej
Foto: Sonia Frank
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Koprodukcija: Glazerjeva domačija in Klub KU-KU. Projekt
so podprli: Zavod Rast Ruše, OŠ Janka Glazerja in GSŠKF
Ruše, JSKD, Mariborska knjižnica in Občina Ruše.



Otvoritve tekmovanja so se udeležili številni domači in tuji
gostje, partnerji ter pokrovitelji. Nagovorili so jih g. Ljubo
Germič, predsednik Organizacijskega odbora tekmovanja,
g. Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije in ga. Urška Repolusk, županja Občine Ruše, ki je
tekmovanje tudi otvorila. Za izjemen kulturni program so
poskrbeli člani Orkestra Slovenske vojske in nadobudna
mlada pevka Zarja Marčič. 

Med 11. in 15. januarjem 2023 smo člani domačega
Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše, pod častnim
pokroviteljstvom županje Urške Repolusk, organizirali elitno
strelsko tekmovanje svetovnega formata, ISSF Grand Prix,
ki predstavlja eno od treh tovrstnih tekmovanj na svetu. 

ISSF GRAND PRIX 10 M RUŠE 2023

Udeleženci iz 31 držav sveta 

Ruše so ponovno gostile elitno strelsko zasedbo svetovnega formata

Tako smo lahko bili v Rušah ponovno priča udeležbi strelk
in strelcev svetovne strelske elite, tokrat iz kar 31 držav
sveta. Ob predstavnikih držav, ki že desetletja tradicionalno
prihajajo v Ruše, pa so se tekmovanja tokrat udeležili tudi
predstavniki Mehike, Avstralije, Japonske, Kitajskega
Tajpeja in Kirgizistana. Med najštevilčnejšimi ekipami pa so
bile ekipe iz Velike Britanije, Poljske, Češke in Južne Koreje.
V Ruše je na povabilo Rušanov prišlo preko 300 najboljših
strelcev in funkcionarjev, o kako visokem tekmovalnem
nivoju in o kakšni konkurenci govorimo, priča tekma žensk
z zračno puško, kjer je bila udeležba kar sedmih strelk na
svetovni ISSF lestvici uvrščenih med TOP 10 strelk sveta.   

Županja Urška Repolusk otvorila tekmovanje

Slika iz finalne dvorane v živo v širni svet

Organizator je tudi zagotovil neposredni prenos vseh
finalnih tekmovanj. Tako je bilo omogočeno spremljanje
tekmovanja širom po svetu, obenem pa je bila to tudi lepa
priložnost prikaza in predstavitve s promocijskimi prispevki
tako domačega kraja kot tudi Slovenije. Odzivi vodstva
svetovne strelske zveze in drugih spremljevalcev prenosa
so bili zelo pozitivni, za dramatičnost in pestrost v ključnih
trenutkih pa sta poskrbela komentatorja Mitja Šeško in
Sabina Suljič, strelka domačega društva, kot strokovna
komentatorka. 

Uspeh slovenske reprezentance

Med številčno zasedbo vrhunskih športnikov je nastopila
tudi slovenska strelska reprezentanca, ki je dosegla enega
vidnejših ekipnih uspehov. Moška ekipa s puško, v sestavi
Luka Lukič, Anže Presterel in Jure Sočič, je v napetem
tekmovanju za zlato medaljo proti predstavnikom Avstrije le
za desetinko kroga izgubila zadnjo točko in tako osvojila
srebrno medaljo. Prav tako pa je za slovenske barve
nastopila članica domačega društva Urška Hrašovec, ki je v
močni konkurenci z rezultatom 624,1 kroga zasedla 41.
mesto. 
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Turistični in gospodarski učinek tekmovanja

Tekmovanje nima le samega tekmovalnega učinka, ampak
ima tako turistični kot tudi gospodarski učinek za domači
kraj kot tudi širše. Kot tako je bilo ruško mednarodno
tekmovanje zanimivo tudi za Slovensko turistično
organizacijo, ki se je preko tekmovanja odločila promovirati
domačo turistično slovensko destinacijo s sloganom »I Feel
Slovenia«. Več kot petdnevno bivanje vseh tekmovalcev,
funkcionarjev in njihovih spremljevalcev je imelo velik
gospodarski učinek tako v domačem kraju, kjer smo
zapolnili vse namestitvene kapacitete, kot tudi v sosednjem
Mariboru, kjer smo namestili 80 % udeležencev in s tem
napolnili kar štiri hotele in dve srednji namestitveni enoti.
Odzivi medijev, udeležencev in obiskovalcev so izjemni, kar
nam daje dodatno energijo in neformalno obvezo za
organizacijo tekmovanja tudi v začetku januarja 2024.
Hvala vsem članicam in članom društva, prostovoljcem,
Občini Ruše z delavci Režijskega obrata ter generalnemu
sponzorju Zavarovalnici Sava.

Foto: MP Produkcija/Pigac.si

Izjemen organizacijski zalogaj in izvedba na
prostovoljski bazi

Organizacija tovrstnega tekmovanja je izjemen tako
organizacijski kot tudi finančni zalogaj. S pripravami na
dogodek članice in člani domačega društva pričnemo že
vsaj 8 mesecev pred dogodkom, vsi vpeti v organizacijo pa
opravljamo svoje delo popolnoma brezplačno. Pomemben
del projekta je nepogrešljiva ekipa prostovoljcev, ki dnevno
šteje preko 50 članov in za pomoč katerih smo izjemno
hvaležni. Seveda pa gre velika zahvala pri organizaciji
dogodka tudi predstavnikom Slovenske vojske, brez katerih
bi bila izvedba tekmovanja na takšnem nivoju zelo otežena.
Predstavniki domačega društva pripravimo, pod strogimi
tekmovalnimi pogoji, kar dve strelišči, kvalifikacijsko − 45
stezno v Športni dvorani Ruše, finalno − 10 stezno pa v
dvorani OŠ Janka Glazerja Ruše. Odličnost pogojev za
tekmovanje so s svojim nastopom potrdili številni strelci, ki
so se na koncu veselili tudi posebnih unikatnih medalj,
izdelanih prav za ruški Grand Prix.

Zapisal: Simon Potrč, Generalni direktor

RUŠKI UTRIP27 MAREC 2023



Letos mineva 80 let od poslednjega boja borcev in bork
Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici. 8.
januarja 1943 so namreč Nemci pobili borke in borce
bataljona, zato je zgodba o Pohorskem bataljonu, tedaj
največje partizanske enote na Štajerskem, ena izmed
najbolj pretresljivih zgodb narodnoosvobodilne vojne na
Slovenskem. 

V petek, 6. januarja 2023, je v Domu kulture Ruše potekala
prireditev ob Krajevnem prazniku Ruš ter v počastitev
spomina padca I. Pohorskega bataljona. 8. januarja občani
Občine Ruše praznujemo spominski dan, vezan na
pomemben dogodek iz zgodovine našega kraja – na zadnji
boj Pohorskega bataljona, ki je 8. januarja 1943 junaško
padel pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju. 

KRAJEVNI PRAZNIK RUŠ

Zapisala: Občinska uprava

Zapisala: Občinska uprava

Prireditev ob Krajevnem prazniku Ruš in spomin na padec I. Pohorskega bataljona

V kulturnem programu prireditve sta z deklamacijo pesmi
Janka Glazerja nastopili učenki Osnovne šole Janka
Glazerja Ruše. Za glasbeni program je poskrbela primorska
pevka Marjetka Popovski. Pri prepevanju partizanskih
pesmi so ji pomagali vsi udeleženci prireditve. Slavnostni
govornik tokratne prireditve je bil Stane Kocutar.  

POKLON PADLIM BORCEM NA 
OSANKARICI

Pohorski bataljon, ki je sprva štel 90 borcev, je bil
ustanovljen med 5. in 7. septembrom 1942 v Dobrovljah.
Bataljon je v treh mesecih na Pohorju, v Mislinjski in Šaleški
dolini izvedel 105 napadov, 6 večjih akcij in požgal 9
objektov. V začetku januarja 1943 je nemškemu okupatorju
uspelo izslediti partizanski tabor. 8. januarja so Nemci z več
kot 2.000 možmi obkolili 70 partizanov Pohorskega
bataljona na Osankarici na Pohorju. V boju, ki je trajal dve
uri in pol, je padlo 69 bork in borcev bataljona, eden pa je
bil ranjen in ujet. 

Letošnje prireditve, prve po dveh letih epidemije, se je po
ocenah organizatorjev udeležilo okoli 3000 ljudi, slavnostna
govornica je bila predsednica Republike Slovenije Nataša
Pirc Musar. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki
Občine Ruše, ki so skupaj z županjo Urško Repolusk
izkazali spoštovanje do pomembnega zgodovinskega
dogodka ter se poklonili z vencem. 

4. julija 1969 so na kraju poslednjega taborišča zadnje
bitke Pohorskega bataljona odkrili spomenik. Z večjimi
granitnimi kvadri so označena mesta zemljank, z manjšimi
pa položaji okoli taborišča. Na teh so partizanska imena
bork in borcev, ki so padli v zadnjem boju. 

Foto: Uroš Zorman
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Med minulimi božično-novoletnimi prazniki smo člani
pihalnega orkestra Godbe Ruše priredili že 34. novoletni
koncert, tokrat z naslovom Concerto d'Amore – koncert
ljubezni. Kot veleva tradicija, smo se zbrali 26. decembra,
na dan samostojnosti in enotnosti, ob petih popoldan, in
skupaj z ruškimi mažoretkami zaigrali in zaplesali našemu
zvestemu občinstvu. 

NOVOLETNI KONCERT LJUBEZNI

Zapisala & foto: KUD Godba Ruše

Člani KUD Godba Ruše smo konec decembra izvedli že 34. novoletni koncert

Tokratno prireditev smo posvetili ljubezni, čustvu, ki nas
povezuje, mnogim umetnikom pa služi kot navdih za
ustvarjanje. Tako je zaradi ljubezni in iz ljubezni nastalo
veliko odličnih skladb različnih avtorjev, skladateljev, piscev.
Nekaj najlepših smo izbrali in umestili v program: od filmske
skladbe Lepotica in zver, muzikala Zgodba z zahodne strani
(West side story), do pop zvezdnikov Whitney Houston in
naših Sester z njihovo evrovizijsko uspešnico Samo
ljubezen. Izbrali smo različne glasbene stile ter skladbe iz
različnih glasbenih obdobij in okolij ter jih združili v
zanimivo celoto. Dodali smo tudi eno najlepših slovenskih
popevk Dan ljubezni, ki jo je ob spremljavi orkestra zapela
naša članica Aleksandra Koletnik. Za povezovanje večera je
poskrbela ga. Kaja Lukač iz Zavoda Rast.

Koncertni program smo razdelili v dva sklopa z vmesno
pavzo, ki smo jo izkoristili za nekaj besed o 95. obletnici
obstoja našega društva. V letu 2022 smo namreč, od
uradnega in neprekinjenega delovanja ruške godbe, našteli
že 95. let. Ponosni smo, da se lahko pohvalimo s tako
visokim jubilejem, ob tem pa smo prepričani, da se bomo
družili in ustvarjali še mnoga leta. Ga. Zvezdana Remšak
nam je v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Republike vročila priznanje in nam čestitala, za kar se ji
najlepše zahvaljujemo.

Veseli nas, da je novoletni koncert po koronskem obdobju
in potem, ko smo ga lani odigrali v dveh delih (v telovadnici
osnovne šole v Rušah za Rušane in v Hramu kulture v
Selnici za Selničane), letos ponovno potekal v ruški športni
dvorani po običajnem programu in ustaljeni organizaciji, da
smo lahko zaigrali vsem ljubiteljem orkestrske glasbe, da so
mažoretke lahko pokazale svoje koreografije in plesno
znanje ter da smo vsi skupaj z občinstvom doživeli lep
decembrski praznični večer. 

Se vidimo ponovno konec leta. 
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Zapisala: Občinska uprava

ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN –
DOŽIVI RUŠE
Nova spletna stran Občine Ruše je zaživela z namenom
promoviranja turizma v našem malem mestu z velikim
srcem. Obiskovalci oziroma zainteresirani lahko sedaj na
enem mestu najdejo namestitvene in kulinarične možnosti,
ideje za enodnevne izlete, razna doživetja, sprehode ter vse
ostalo, kar naša zelena občina ponuja.

Vabimo vas, da se ''sprehodite'' po spletni strani, ki je
dostopna na naslovu Doživi Ruše (dozivi-ruse.si) in
raziščete možnosti za oddih, športne aktivnosti in spoznate
zgodovino ter kulturno dediščino Ruš z okolico.

Spletno stran še vedno nadgrajujemo, zato vabimo lokalne
obrtnike ter ponudnike raznih storitev, da nas kontaktirate
in obvestite o morebitnih zanimivih ponudbah. Veselimo se
vašega sodelovanja in doprinosa k razvoju turizma v Občini
Ruše.

Planinsko društvo Ruše, eno izmed najstarejših društev v
občini, deluje že več kot 120 let, vse od leta 1901. Najbolj
razširjena dejavnost je izletništvo in hoja v hribe, zadnje
čase pa  se močno razvija tudi turno kolesarstvo. Program
izletov, ki ga prilagamo, je bogat in raznolik. Izleti potekajo
skozi vse leto, tako v zimskem kot v poletnem času. Glede
na težavnost so razdeljeni na lahke, zahtevne in zelo
zahtevne ture. 

PLANINCI VABIJO

In kam vse vabimo letos? Izletniško dejavnost smo otvorili 2.
januarja z novoletnim pohodom (eni smo se podali na
Košenjak, drugi pa k Arehu). Že po tradiciji smo se udeležili
spominske slovesnosti v spomin na padec I. Pohorskega
bataljona pri Treh žebljih pri Osankarici. Program zajema
tudi tradicionalni pohod Ruše – Areh, ki se odvija v
poletnem času (25. junija), kamor vabimo Rušane in
ljubitelje planin  ob dnevu državnosti in občinskem
prazniku, in v jeseni (2. sobota v oktobru) v spomin na v
Himalaji preminulega Bena Dolinška. Kar se domačih gora
tiče je poleg Julijcev in Karavank letos večji poudarek na
Kamniško – Savinjskih Alpah ter na malo manj zahtevnih
turah predalpskega sveta. Seveda pa ne smemo pozabiti
na naše prelepo zeleno Pohorje, dolino Lobnice in Slap
Šumik. Odpravili se bomo tudi čez mejo: v Dolomite v Italijo,
na Durmitor v Črno Goro in na treking v Himalajo. Ljubitelji
turnega kolesarstva pa se lahko udeležijo turno –
kolesarskih tur pod vodstvom Barbare Škof. Kolesarili bodo
na domačih tleh, pa tudi v tujini, v Karnijskih Alpah. 

Ljubitelji planin, vabljeni, da se nam pridružite. Planinski 

Planinski izleti pa niso namenjeni samo starejšim. Za
osnovnošolce so organizirani v okviru šolskih dejavnosti.
Mladih smo še posebej veseli. V želji, da društvo
pomladimo, smo letos večjo skrb namenili osnovnošolski
mladini in na upravnem odboru sprejeli stališče, da jim
gremo nasproti z znižano članarino. Tako znaša članarina
za osnovnošolce namesto 9 oz. 7,2 evra le 4 evre. 

Prisrčno vabljeni v družbo veselih, sproščenih planincev.

Zapisala & foto: Olga Malec, PD Ruše

Sicer pa so vse informacije o članstvu dosegljive na spletni
strani PZS oz. PD ali v pisarni društva na Mariborski cesti 5,
kamor lahko tudi pokličete v času uradnih ur na tel.
02/6613041 ali pošljete mail na: pd.ruse@jkrs.net. 

svet je čudovit. S hojo in gibanjem v naravi, ne samo da
krepimo telo in duha, se umaknemo vsakodnevnemu
vrvežu in hitenju, se notranje umirimo, naužijemo naravnih
lepot ter napolnimo baterije za nove življenjske preizkušnje.

RUŠKI UTRIP30 MAREC 2023

https://dozivi-ruse.si/


    

   

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

   

    

    

   

PLAN JANUAR

Datum Izlet Vodnik Zahtevnost

2. 1.

8. 1.

Košenjak

Osankarica

Darko Adam

Darko Adam

L

L

FEBRUAR

18. 2.

19. 2.

Gradišče - Debeli hrib -
Plešivica - Veliki vrh Niko Guid 

Jožica Urlavb

L

Z

APRIL

10. 4.

15. 4.

27. 4.

29. 4.

Haloška planinska pot

Sv. Duh na Ostrem vrhu

Vodniški odsek

Benjamin Jug

Darko Adam

Matej Višič

L

L

L

L

4. 3.

5. 3.

8. 3.

11. 3.

18. 3.

25. 3.

Podpeč Sv.Ana - Krim -
Rotovc - Rakitna Niko Guid 

Darko Adam

Lidija Valenčak

Niko Guid

Niko Guid

Barbara Škof

L

L

L

Z

L

K

MAREC

Sv. Socerb - Artviže

Šmohor

Rakitna - Vrbica -
Osredek

Novaška gora -
Smrekovec

Zima PA-PA

Peca

Aljažev dom - slap
Peričnik

Pesek - Klopni vrh

MAJ

13. 5.

14. 5.

20. 5.

21. 5.

27. 5.

28. 5.

28. 5.

Grmada nad Celjem

Rovi okoli Ruš

Vasja Marot

Matej Višič

Jože Juhart

Darko Adam

Vasja Marot

Vasja Marot

Barbara Škof

L

L

L

L

Z

L

K

Golica

Nanos

Škocjanske jame

Trije kralji

Bistriški vintgar - Trije
kralji

JULIJ

1. 7.

8. 7.

15. 7.

19. 7.

Podvežak - Korošica - 
 Lučki dedec Lidija Valenčak

Jožica Urlavb

Jožica Urlavb

Matej Višič

Darko Adam

Barbara Škof

Z

ZZ

ZZ

Z

L

K

Jezersko - Češka koča -
Kočna

V Koncu - Skuta

Kamniško sedlo

Črna Gora – Durmitor

Karnijske Alpe30. 7.

22. - 
29. 7.

AVGUST

5. 8.

13. 8.

19. 8.

26. 8.

27. 8.

Dolomiti

Višarje - Kamniti lovec

Begunjščica

Grintovec

Lidija Valenčak

Jožica Urlavb

Benjamin Jug

Darko Adam

Barbara Škof

Z

Z

Z

Z

KPo kolesarski transverzali
čez Pohorje

SEPTEMBER

9. 9.

16. 9.

23. 9.

24. 9.

24. 9.

Ob Lobnici - slap Šumik

Izlet v neznano

Križna gora - Sv.Duh

Rodica

Vodniški odsek

Vasja Marot

Niko Guid

Darko Adam

Jože Juhart

Z

L

L

L

LStari vrh v Poljanski
dolini

JUNIJ

3. 6.

4. 6.

10. 6.

11. 6.

17. 6.

18. 6.

25. 6.

Dobrča Lidija Valenčak

Darko Adam

Benjamin Jug

Vodniški odsek

Jože Juhart

Jožica Urlavb

Vodniški odsek

L

Z

L

L

L

Z

L

Okrešelj - Kamniško
sedlo

Mali Golak - Čaven

Dan planincev

Smrekovec

Matkov Škaf

Ruše - Areh 

OKTOBER

7. 10.

7. 10.

8. 10.

14. 10.

29. 10

Raduha Matej Višič

Lidija Valenčak

Niko Guid

Vodniški odsek

Barbara Škof

Mitja Plohl

Z

L

L

L

K

Z9. - 
31.10.

Lačna - Cerje - Škabrijel

Pohod Bena Dolinška

Cuker tura

Treking v Himalajo

Gabrje - Gospodična -
Trdinov vrh

NOVEMBER

11. 11.

12. 11.

Čaven

Kokoš

Matej Višič

Darko Adam

L

L

DECEMBER

31. 12. Silvestrska tura Barbara Škof K

IZLETOV
2023
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V letu 2020 smo izdelovale »hobotnice« za novorojenčke v
bolnišnici Maribor, v preteklem letu smo pletle in kvačkale
copatke za varovance v domovih za starejše v Mariboru. V
letošnjem projektu »Kreative«, ki smo ga poimenovale »Da
jih ne bo zeblo«, smo se odločile, da svoje izdelke
podarimo otrokom iz socialno šibkih družin v naši občini. 

Sekcije ročnih del »Čebelice« s Smolnika, »Pisani nagelj« iz
Ruš, »Babuške« z Bezene in »Škarjice« iz Bistrice ob Dravi,
združene v projekt »Kreativa«, smo 24. 11. 2022 v prostorih
Kluba upokojencev Bezena pripravile srečanje, na katerem
smo predstavnikom Osnovne šole Janka Glazerja Ruše,
vrtca Ruše  in humanitarnih organizacij v Občini Ruše
predale izdelke iz pletenin, namenjene otrokom iz socialno
šibkih družin. 

Zapisala & foto: Vodja sekcije ročnih del »Babuške«        
Mira Razvornik

DA JIH NE BO ZEBLO

JESENSKO 
ŠELESTENJE
ob besedi, pesmi, glasbi in druženju v Bezeni
MePZ KUD Bezena je pripravil prireditev, posvečeno jeseni,
veselju, napolnitvi nove energije za hladne jesenske in
zimske dni ter druženju. MePZ je zapel pesmi o jeseni in ker
je za nami Martinovo tudi napitnici Majolka in Ko b sodov
ne blo. Zborovodkinja je Marina Pinter. Članica KUD
Bezena Darinka Abder Rahim je recitirala pesmi Janka
Glazerja, z likovno razstavo pa so se predstavile mlade
likovnice KUD Bezena, vodja katerih je Kiara Skudnik.

Zapisala & foto: Štefka Napotnik

V uvodnem delu srečanja smo preko elektronskega medija
prisluhnili pesmi »Le predi dekle, predi« in nato še pesmi
»Med iskrenimi ljudmi«, ki jo je srčno zapela učenka
osmega razreda osnovne šole Janka Glazerja Ruše, Zarja
Marčič. Srečanja se je udeležila tudi županja Urška
Repolusk, ob čemer smo ji za ponovno izvolitev iskreno
čestitali.

Projekt »Kreativa«, v sodelovanju z JSKD Ruše, v naši
občini deluje že tretje leto. 

Skupaj smo izdelale 63 kompletov kapic, rokavičk in
nogavičk za otroke od prvega do petega razreda Osnovne
šole Janka Glazerja Ruše, 61 kompletov za otroke VVZ
Ruše in Bistrica ob Dravi, 18 kompletov za CSD Ruše in 5
kompletov za VDC Polž Ruše. Skupaj torej 147 kompletov. 

Nekaj materiala za izdelavo pletenih izdelkov smo zbrale
same, za dodatno pomoč pa smo zaprosile vodjo območne
izpostave JSKD v Rušah, od katerega smo prejeli potrebna
dodatna sredstva, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Naslednji korak za izvedbo projekta je bilo zbiranje
podatkov otrok, ki bi jih lahko vključili v projekt. Obrnili smo
se na vodje ustreznih ustanov v občini, ki so nam prijazno
pomagali in nam posredovali potrebne podatke. 

Projekt, ki smo ga začele pripravljati že spomladi, smo v
pozni jeseni, v zadovoljstvo članic vseh štirih sekcij,
končale. Želimo, da naša darilca služijo svojemu namenu in
da jih bodo otroci z veseljem uporabljali. 

Ob koncu srečanja smo vsem zaslužnim za izvedbo
projekta podarili skromen spominček, ki ga je izdelala
Zorica Hojnik, aranžirala pa Biserka Kos.

Za zelo lepo vzdušje in srčni program so poskrbeli tudi odlični gostje. Otroška vokalno instrumentalna skupina, brata Erik
s harmoniko, Gašper s klarinetom in ustno harmoniko in sestrica Maja Glazer, ki se je letos začela učiti violino.

Tudi vokalna skupina Florentine iz Ruš so nam pod vodstvom Mojce Potrč pričarale čudovit večer.
Nekaj pozdravnih besed in zahval je spregovorila tudi predsednica društva, Štefka Napotnik, in povabila, da bi se še
velikokrat srečali ob tako veselih  prireditvah. Obiskovalci v dvorani pa so ob koncu z močnim aplavzom nagradili vse
nastopajoče in predsednico društva za ves trud. Zelo lepo je program povezovala Samira Awdalla.

Krajevni odbor Bezena je prispeval za pogostitev, dobro kapljico, pridne pevke KUD pa za veliko domačega peciva. 
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Živila, pridelana na naravni 

način, kjer so v celotnem ciklu 

pridelave prispevali k ohranjanju 

kmetijske krajine in varovanju

celotnega okolja, so ekološki 

način kmetovanja. Dva izmed 

rednih ponudnikov na Ruškem 

placu ponujata kmetijske 

pridelke oziroma živila z 

ekološkim certifikatom − 

Ekološka kmetija Polenšak in 

Ekološka kmetija Črni dragulj.

EKOLOŠKA
KMETIJA
POLENŠAK
iz Svete Ane v osrčju Slovenskih goric se ukvarja z
ekološko pridelavo predvsem zelenjave. V pestri ponudbi
zelenjave, zelišč, sadik, sadja in izdelkov, kot so kislo zelje,
vloženine in bučno ter repično olje, na kmetiji rastno
sezono podaljšujejo tudi s pridelavo v rastlinjakih. Urejen
imajo tudi svoj namakalni sistem. Poleg pridelave zelenjave
pridelujejo tudi nekaj poljščin in krmo za živino. Redijo
namreč tudi govedo, svinje in kokoši. 

Ekološka kmetija z nazivom ČRNI DRAGULJ se ukvarja s
pridelavo in predelavo ekološke aronije. Prvo sadiko aronije
so zasadili v letu 2011, trenutno imajo zasajenih že 2.400
sadik. 

ČRNI DRAGULJ

»RUŠKI PLAC«
Ponudniki na lokalni tržnici 

Zapisala & foto: Kmetijska zadruga Ruše z.o.o.
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Ekološka kmetija z nazivom ČRNI DRAGULJ se ukvarja s
pridelavo in predelavo ekološke aronije. Prvo sadiko aronije
so zasadili v letu 2011, trenutno imajo zasajenih že 2.400
sadik. 



nenevarne komunalne odpadke:
papir in karton ter papirno in
kartonsko embalažo;
plastiko in plastično embalažo;
les in leseno embalažo;
kovine in kovinsko embalažo;
steklo in stekleno embalažo;
oblačila, tekstil;
odpadno jedilno olje;
biorazgradljive odpadke;

nevarne komunalne odpadke:
onesnaženo embalažo, topila,
kisline, alkalije, fotokemikalije,
pesticide, motorna olja, barve,
čistila, kozmetiko, zdravila, baterije
in akumulatorje;

odpadno električno in
elektronsko opremo;

kosovne odpadke;

manjše količine 
gradbenih odpadkov 
(do 0,5 m3).

Zbirni center je namenjen občankam in občanom Občine
Ruše in Selnica ob Dravi, ki so vključeni v sistem ravnanja s
komunalnimi odpadki pri Javnem podjetju Snaga. Ob
vstopu v zbirni center se mora uporabnik izkazati z
dokazilom v fizični ali e-obliki (položnica Snage ali
položnica upravitelja v primeru večstanovanjskih objektov)
in z identifikacijskim dokumentom. 

ZBIRNI CENTER RUŠE
Ob vstopu v zbirni center je potrebno upoštevati pravila
predaje odpadkov v zbirnem centru, ki so nameščena na
vidnem mestu zbirnega centra. 

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju različnih
vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.
Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo:

V zbirnem centru se zbirajo tudi določene vrste odpadkov,
ki niso komunalni in so v skladu z veljavnim cenikom za
fizične osebe plačljivi:

silažna folija, izrabljene gume – več kot 50 kg,
izrabljene gume s platišči, oljni filtri, bitumen, azbestni
odpadki, gips plošče, biorazgradljivi odpadki – v
primeru, ko uporabnik ni vključen v redni odvoz
bioloških odpadkov, mešani komunalni odpadki.

Do uporabe zbirnega centra so upravičeni tudi manjši
pravni subjekti, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Odpadki se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom za
pravne osebe.

Zapisalo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ločevanje odpadkov na izvoru nastanka je obveznost 
vseh povzročiteljev odpadkov.

Zbirni center ni namenjen oddaji mešanih komunalnih
odpadkov. Odvoz le-teh je urejen iz posameznega
prevzemnega mesta povzročitelja. V primeru dovoza
mešanih komunalnih odpadkov v zbirni center se ti
zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

Pravila v zbirnem centru
odlaganje odpadkov pred vrati zbirnega centra NI
DOVOLJENO;
iz zbirnega centra NI DOVOLJENO nepooblaščeno
odnašanje predmetov;
gibanje na območju zbirnega centra poteka na lastno
odgovornost. Gibanje otrok v zbirnem centru brez
spremstva staršev ali skrbnika NI DOVOLJENO;
v zbirnem centru je treba upoštevati predpisano
prometno signalizacijo. V času manipulacije s strani
upravljavca gibanje uporabnikov v zbirnem centru NI
DOVOLJENO.
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TERMIN DAN URA DOGODEK / ORGANIZATOR

Vsak delavnik  

Od pon. do čet.
Sreda 

Vsak ponedeljek  

Vsak torek

Vsako sredo

Vsak četrtek

Vsak petek

Vsako nedeljo

Druženje ob čaju
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Učna pomoč
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Sproščanje z jogo
Kreativno-šiviljski kotiček
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Zdravo hujšanje (Center za krepitev zdravja)
Tečaj tujih jezikov - nemščine
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Gibam se (Center za krepitev zdravja)
Telovadba za hujšanje (Center za krepitev zdravja)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Zdravo jem (Center za krepitev zdravja)
Pogovorne urice v angleščini
Aktivni pilates
Digitalno opismenjevanje
Zdravstveno vzgojne delavnice (Center za krepitev zdravja)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Latino babi (plesna šola Zapleši.si)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Tečaj klasičnih in družabnih plesov (Plesna šola Rolly)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

09.00 - 10.00

13.15 - 15.15
13.15 - 16.15

10.00 - 11.00
10.00 - 11.00

10.00 - 12.00
09.00 - 10.30

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

11.00 - 12.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
14.00 - 15.00

10.00 - 11.00

17.00 - 19.00

Vsak delavnik  
Razstava PREŠERNOVO SKOZI OČI OTROK
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

Sreda

19. 2. - 16. 4. 2023

Od 3. 3. 2023 naprej

8. 3. 2023 12.00
KULTUR-A, prireditev ob dnevu žena
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

10. 3. 2023 GLASBENI VEČER OB DNEVU ŽENA
Dom kulture Ruše (Falska cesta 24)

20.00Petek

Večer penin
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

20.00Petek17. 3. 2023

Glazerjev dan in otvoritev Glazerjevega literarnega natečaja
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

10.00Torek21. 3. 2023

SOCIALNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31)

10.00Četrtek30. 3. 2023

Pomladni dan športa
Javni zavod Športni park Ruše (Šolska ulica 17)
Nadomestni termin: sobota, 22. 4. 2023

15. 4. 2023 Sobota 10.00

Kresovanje 
Javni zavod Športni park Ruše (Šolska ulica 17)

Nedelja30. 4. 2023

PRIDRUŽI SE NAM
Napovednik dogodkov marec 2023 - april 2023
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OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11, 2342 Ruše

02 669 06 40

02 669 06 54

obcina@ruse.si

Uradne ure:

Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do

16.30

Petek: od 8.00 do 12.00

UPRAVNA 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

ŠPORTNI PARK RUŠE
Šolska ulica 17, 2342 Ruše

02 673 05 03

051 624 401

info@sportruse.si

www.sportruse.si

ZAVOD RAST RUŠE
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše

02 668 84 46

031 764 169

info@zavod-rast.si

www.zavod-rast.si

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

02 668 85 30

oi.ruse@jskd.si

VZDRŽEVALKO
040 603 109

Ponedeljek - petek, od 15.00 do 22.00,

Sobota, nedelja in prazniki, 

od 7.00 do 19.00

KOMUNALA ODTOK d.o.o.
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor

080 80 40

041 632 992

info@odtok.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


