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Spoštovane občanke in občani,

pred vami je zadnja številka Ruškega utripa v letošnjem letu, ki nas je kot 
posameznike in družbo postavilo na številne preizkušnje, saj se je naše 
običajno življenje in delo moralo prilagoditi pravilom, katerih namen je 
omejevati in preprečevati širjenje novega koronavirusa. 

V Sloveniji se tako kot v večini držav sveta soočamo z drugim valom 
epidemije, ki je po vseh kazalcih, žal tudi izgubljenih življenjih, krepko 
presegel prvega. Tudi naši občini ni bilo prizaneseno, številne okužbe v 
naši občini pričajo o resnosti razmer, praktično vsakdo pozna nekoga, ki 
je okužen ali je to bolezen prebolel. V prvi vrsti je zato pomembno, da se 
obolelih ne stigmatizira in se jim omogoči ponovna vključitev v sobivanje z 
nami.  

Epidemija ni zgolj vprašanje obvladovanja bolezni, odprla je tudi druga 
vprašanja, s katerimi se bomo morali soočiti v bližnji prihodnosti. Številni 
med nami so brez svoje krivde zaradi ukrepov izgubili zaposlitev ali vir 
dohodkov zaradi prepovedi poslovanja. Načelo se je tudi psihično zdravje 
ljudi, ki bodo v prihodnosti zaradi osebnih stisk potrebovali pomoč pri 
okrevanju. Ljudje zato, tudi v naši občini, upravičeno pričakujejo učinkovit 
sistem različnih oblik pomoči, ki bodo vsaj približno postavile razmere na 
čas pred epidemijo. Kot županja bom zato z vsemi vodila dialog, da se 
v občinskem proračunu spodbujajo programi socialne pomoči, ko bo to 
mogoče pa tudi družabnih dejavnosti in dogodkov, ki nas bodo ponovno 
povezali kot ljudi. 

Epidemija je letos vplivala tudi na dinamiko izvajanja občinskih 
investicijskih projektov. Kljub temu sem zadovoljna, da smo določene 
investicijske projekte pričeli izvajati. Med pomembnejšimi bi izpostavila 
podpis koncesijske pogodbe za izgradnjo infrastrukture in izvajanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Ruše, pričetek obnove Ulice Ruške čete 
in pričetek obnove Trga vstaje. Več o izvedbi slednjih si lahko preberete 
prav v tej številki Ruškega utripa.

Spoštovane občanke in občani, letošnji december bo drugačen, pa vendar 
verjamem, da bomo praznične dneve napolnili z ljubeznijo našim najbližjim. 
Ti so ta trenutek najpomembnejši, so naše upanje in podpora. Praznični 
čas naj bo tokrat priložnost za spoznanje, da je največja vrednost naše 
zdravje in življenje z ljudmi, ki nam to življenje popolnjujejo. Decembra 
praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti. Ta dan naj nas spomni, da 
z enotnostjo in povezanostjo zmoremo vse. 

Želim vam, da bi božične praznike preživeli v miru in da bi vas v novem letu 
vselej spremljala zdravje, sreča in ljubezen. 

       Vse Dobro, 
             Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše | december 
2020 | Naklada: 3.000 izvodov

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

Izdajatelj: Občina Ruše
Grafično & vsebinsko oblikovanje: Korektor, 
Suzana Rudež s.p.
Lektoriranje: Gordana Rodinger, s.p. 
Tisk: Uprint d.o.o.  
Fotografija naslovnice: Pixabay
Simbolične fotografije: Stock-Envato
Naslednja števila občinskega glasila izide 
predvidoma februarja 2021. 

POVABILO K SOUSTVARJANJU RUŠKEGA 
UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma februarja 2021. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 15. januarja 
2021 na e-naslov obvestila@ruse.si. Prosimo 
vas, da vaši prispevki ne presegajo 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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PRIŽGIMO LUČKE V SRCIH

Razglašena epidemija in ukrepi proti širjenju koronavirusa niso 
zgolj zdravstveni izziv, ampak tudi velika preizkušnja za celotno 
družbo. Ukrepi so močno posegli v družbeno življenje in 
večino gospodarstva ter z omejitvami ali prepovedmi povzročili 
dodatno socialno stisko med prebivalstvom.

Vstopili smo v praznični december, letos zelo drugačen od 
prejšnjih, po svoje poseben. Poseben zato, ker nam razmere 
in ukrepi ne dopuščajo tradicionalnega druženja na ruškem 
drsališču in izvedbe drugih decembrskih prireditev. Na 
drugi strani so razmere v družbi povečale socialno stisko 
posameznikov in družin. 

Ne dopustimo si, da nas te razmere potrejo, prižgimo lučke 
v srcih in pomagajmo drug drugemu. Naj nas razmere 
vodijo k dobrodelnosti in solidarnosti, do tistih, ki jih je to 
obdobje še posebej prizadelo. Občina Ruše in Javni zavod 
Center za mlade Ruše – CEZAM bosta zato del sredstev 
namenjenih decembrskim prireditvam in dogodkom namenila 
dobrodelnosti v obliki darilnega prazničnega paketa za 
socialno šibke posameznike in družine. 

Razdeljevanje darilnih prazničnih paketov za socialno šibke 
posameznike in družine bo organizirano v sodelovanju s 
humanitarno organizacijo Rdeči Križ Slovenije, enota Ruše. 

Darilni praznični paketi se bodo razdeljevali v sredo, 23. 
decembra 2020, od 13.00,  na naslednjih lokacijah:
• KO RK Ruše, Kolodvorska 38 (skladišče RK),
• KO RK Bistrica ob Dravi, Ul. 27. decembra 2 (Dom 

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

Darilni praznični paket se lahko dvigne z veljavno odločbo 
CSD Ruše.

Ob razdeljevanju paketov se bo upoštevalo vse ukrepe za 
preprečevanje širjenja koronavirusa, zato vse prosimo za 
upoštevanje slednjih (varnostna razdalja, razkuževanje rok, 
nošenje obrazne maske).

Želimo si, da bomo tako vsaj malo polepšali praznike tistim, ki 
potrebujejo pomoč. 

Občina Ruše, CEZAM, 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.

Naj nam december prižge lučke v srcih. 

Podelitev prazničnih paketov v občini Ruše
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V ponedeljek, 7. decembra 2020, je potekala 12. redna seja 
Občinskega sveta Občine Ruše. Zaradi spoštovanja ukrepov 
preprečevanja širjenja koronavirusa je seja potekala na daljavo, 
s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, skladno s 
četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi.

Občinski svet je obravnaval in sprejel:

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo 
RAST Ruše v drugi obravnavi.

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem 
redu v Občini Ruše v drugi obravnavi.

• Odlok o poimenovanju galerije ter muzeja na prostem po 
častnem občanu Miroslavu Vovšku v prvi obravnavi.

• Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda v Občini Ruše.

• Cenik za zakup žarne niše v žarnem zidu, ki znaša 432,00 
evrov (brez DDV), odkup napisne plošče za žarno nišo, ki 
znaša 301,00 evrov (brez DDV) in grobnino za najem žarne 
niše v žarnem zidu, ki znaša 14,43 evrov (brez DDV).

• Sklep o podeli statusa javnega dobra lokalnega pomena 
naslednjim nepremičninam: 419/9, 419/10, 420/16, 420/22, 
422/3, vse k.o. 665 Ruše. Na predmetnih nepremičninah se 
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Ruše, javno dobro 

lokalnega pomena.
• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na 

naslednjih nepremičninah: 1406/7, k.o. 665 Ruše, 723/4, k.o. 
664 Bistrica pri Rušah, 438, k.o. 666 Činžat ter 610/6, 622/1, 
610/8, 610/10, 610/11, vse k.o. 673 Lobnica. Na predmetnih 
nepremičninah se vknjiži lastninska pravica v korist Občine 
Ruše.

Na seji so bili obravnavani in sprejeti tudi:

• odstop Mirana Klemna kot člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu,

• imenovanje Ivana Šlaga, predstavnika ZŠAM, za 
nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu,

• imenovanje Roberta Leve kot tretjega člana – predstavnika 
ustanovitelja v Svet zavoda CEZAM, za preostanek mandatne 
dobe.

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše. 

Video posnetek seje si lahko ogledate na YouTube kanalu Občine 
Ruše.

Zadnja redna seja Občinskega sveta Občine Ruše
12. SEJA OBČINSKEGA SVETA
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Pod sloganom »Nea se obiraj, hitro participiraj!« 
uvajamo v Občini Ruše participativni proračun, ki je 
nov pristop demokratičnega vključevanja občank in 
občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev. 
S tem želimo omogočiti večjo vključenost občank 
in občanov, da sami prepoznajo možnosti izboljšav 
in sami predlagajo projekte, ki jih v prihodnjem letu 
želijo izvesti v njihovem kraju. 

V poletnih mesecih smo že izvedli poziv za podajo predlogov 
projektov, vendar predlogi niso sledili kriterijem poziva. Da 
bi bili projekti pravilno zastavljeni in izvedeni, smo pripravili 
posebne spletne delavnice v sodelovanju z Zavodom PIP, ki so 
potekale 10., 12. in 14. novembra 2020.

Predlogi projektov so se zbirali do 15. decembra 2020. 
Strokovna komisija jih bo pregledala med 16. in 31. 
decembrom 2020. 

Nato bo sledilo glasovanje. Občani bodo glasovali za 
posamezne predloge projektov 9. januarja 2021, med 
8. in 15. uro, na naslednjih lokacijah:

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

• Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;
• Dom krajanov Bezena, Bezena 17a, 2342 Ruše in
• Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva ulica 29, 2342 Ruše.

Glasovalno pravico imate ob predložitvi osebnega dokumenta 
vsi občani in občanke s stalnim bivališčem v Občini Ruše, 
ki boste do dne glasovanja dopolnili 15 let. Z glasovanjem 

odločite, kateri projekti bodo uvrščeni v občinski proračun in 
nato tudi izvedeni. Projekte na območju posameznih krajevnih 
odborov predlagajo in zanje glasujejo samo prebivalke in 
prebivalci tega območja. Glasovanje bo potekalo po Krajevnih 
odborih: Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše in Smolnik-Fala. 

V proračunu za leto 2021 vsakemu pripada 8.000 evrov za 
financiranje enega ali več projektov. Financirani bodo projekti, 
ki bodo na glasovanju na območju krajevnih odborov prejeli 
največ glasov in ne bodo presegali finančnih okvirjev. Projekti 
se bodo v izvedbo uvrstili od tistega z najvišjim številom glasov 
navzdol, in sicer do porabe sredstev.

V občinskem proračunu za leto 2021 bo za izvedbo 
izglasovanih projektov skupaj namenjenih 32.000 evrov. 
Sredstva so enakomerno razdeljena po krajevnih odborih, saj 
se le tako zagotovi enakomerni razvoj vseh delov občine ter 
vključenost vseh in vsakogar.

Naša skupnost bo gotovo bolj uspešna s sodelovanjem 
občank in občanov, saj se mnogokrat ob izvajanju večjih 
projektov spregledajo pomembne potrebe krajev v občini. 
Vključevanje občank in občanov v pripravo proračuna bo 
pripomoglo, da načrtujemo tudi tiste projekte, ki so za 
prebivalce občine še kako pomembni.

Skupaj lahko izboljšamo kvaliteto bivanja v naši občini in smo 
še bolj uspešni. 

Več o participativnem proračunu najdete na spletni strani 
Občine Ruše.

Nea se obiraj, hitro participiraj!
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Predstavitev novega izvajalca odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Ruše
PODPIS KONCESIJSKE POGODBE

Županja občine Ruše, Urška Repolusk in Andrej 
Sitar, direktor podjetja Komunala Odtok, sta konec 
meseca septembra podpisala koncesijsko pogodbo za 
izgradnjo infrastrukture in izvajanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Ruše. Podjetje 
Komunala Odtok je bilo izbrano na javnem razpisu. 

S sprejetjem Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
obvezne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode v občini Ruše je Občina Ruše 
določila, da bo dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode zagotavljala v obliki javno-
zasebnega partnerstva in z odlokom opredelila predmet 
in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter druge sestavine razmerja javno-
zasebnega partnerstva.

V obsežnem in dolgotrajnem postopku podelitve koncesije za 
izgradnjo infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode je Občina Ruše v mesecu septembru 2020 
izbrala novega koncesionarja.

Na javnem razpisu je najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje 
Komunala Odtok iz Maribora in s slednjim je Občina sklenila 
tudi dolgoročno koncesijsko razmerje. Novi koncesionar 
bo z izvajanjem GJS pričel s 1. januarjem 2021 in tako 
zamenjal dolgoletnega izvajalca GJS Nigrad d. d. Nigrad bo 
gospodinjstvom izdal zadnje položnice za december 2020 
v mesecu januarju 2021. Prekiniti bo potrebno tudi trajnike, 
saj bo novi izvajalec za storitve v januarju 2020 izdal prve 
položnice v mesecu februarju 2021. Prav tako bo potrebno 
urediti tudi druge spremembe v zvezi z obračunom, v kolikor 
te niso pravilne (število oseb, izjava o oprostitvi plačevanja 

okoljske dajatve, itd.).

Naloga novega koncesionarja je tako tudi izgradnja nove 
čistilne naprave za 2500 PE, ki bo rešila problem čiščenja 
odpadne vode v naseljih Bezena, Bistrica in Log. Čistilne 
naprave v Bistrici ob Dravi in Bezeni so dotrajane, neučinkovite 
in ne izpolnjujejo zahtev obratovalnih monitoringov, zato jih je 
treba nadomestiti z novo ČN. Odpadna voda iz aglomeracije 
Ruše-Center se bo čistila na centralni čistilni napravi Selnica 
ob Dravi, ostala odpadna voda pa na manjših obstoječih in 
delujočih ČN Geberit  (Smolnik) in Areh. 

O NOVI ČISTILNI NAPRAVI

Predvidena je izgradnja nove biološke čistilne naprave s 
pritrjeno biomaso na mobilnih nosilcih, tipa MBBR (Moving 
Bed Biofilm Reactor). Zanesljivost postopka čiščenja 
je odvisna od ločevanja različnih bioloških reakcij v več 
specifičnih reaktorjih, od uporabe široko preizkušenega 
materiala za mobilne nosilce, ki omogočajo visoko 
funkcionalnost, do učinkovitosti sistema za prenos kisika 
v reaktorju ter tudi od ustrezne zasnove sistema za recikel 
nitratov (od zadnje biološke faze do začetka procesa).

Temeljne prednosti tehnologije MBBR:

• visoka učinkovitost čiščenja;
• optimizacija biološkega procesa s selekcijo 

mikroorganizmov;
• višja učinkovitost ločevanja trdnih snovi;
• manjša potrebna prostornina reaktorjev v primerjavi s 

tradicionalnimi tehnologijami;
• enostavnost upravljanja: samoregulacija sistema in 

odsotnost recirkulacije aktivnega blata iz usedalnika in s 
tem večja zanesljivost rezultatov obdelave.
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Menimo, da bo s takšno tehnologijo zagotovljeno najbolj 
optimalno čiščenje odpadnih vod za prebivalce občine Ruše.

V naslednjih letih bo tako podjetje Komunala Odtok v občini 
Ruše ob izgradnji infrastrukture tudi izvajalec GJS odvajanja 
in čiščenja odpadne vode ter bo skrbelo za vzdrževanje 
kanalizacijskega omrežja ter upravljanje čistilne naprave, prav 
tako pa bo pristojno za obračun komunalnih pristojbin (npr. 
okoljska dajatev, omrežnina, cene storitev odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, storitve, povezane z greznicami). 

Novi izvajalec bo pristojen tudi za odvoz grezničnih gošč 
ter blata iz obstoječih greznic in MKČN. Na tem področju 
se obeta nekaj sprememb, saj se bo obračun odvoza 
in obdelave gošč iz greznic in blata iz MKČN, skladno z 
veljavno zakonodajo, obračunaval po količini porabljene pitne 
vode. Za gospodinjstva, ki nimajo vodomera pa bo ostala 
obračunska količina vode enaka kot je bila do sedaj pri 
obračunu okoljske dajatve. V skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015), ki 
nalaga izbranemu izvajalcu javne službe kot obvezno storitev 
javne službe prevzem neobdelanega blata, blata in celotne 
količine komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic ter 
malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta 
in predajo slednjega v ustrezno obdelavo. Tako bomo vsem 
uporabnikom, ki imajo greznico ali MKČN obračunali odvoz po 
porabi pitne vode vsak mesec, izvajalec pa bo najmanj 1x na 
tri leta odpeljal vsebino iz greznic na MKČN ter tako ne bo več 
potrebno plačevati za praznjenje v enkratnem znesku. 

Cene odvajanja in čiščenja se v naslednjih letih ne bodo 
bistveno spremenile oziroma bodo ostale na nivoju sedanjih, 
po izgradnji nove čistilne naprave ter priključitvi na CČN 
Selnica ob Dravi, pa bo potrebno le te prilagoditi standardu 
izvajanja storitev. Občina Ruše je še ena izmed redkih občin, 
ki nima zagotovljenega ustreznega čiščenja odpadne vode, 
zato bo potrebno cene storitve v letu 2023 prilagoditi, s tem 
pa bodo primerljive z ostalimi občinami, ki že imajo zgrajene 
čistilne naprave (Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Pesnica 
pri Mariboru, Kungota, Maribor). V tem trenutku se bodo 
spremenile zgolj cene, ki sedaj niso bile obračunane v skladu 
z veljavno zakonodajo oziroma skladno z določili Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: 
Uredba MEDO). Sprememba cen zajema tiste, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo in vodo odvajajo v greznico 
oziroma MKČN. 

O PODJETJU KOMUNALA ODTOK D.O.O.

Podjetje Komunala Odtok d.o.o., s sedežem na Tržaški ulici 39 
v Mariboru, se s komunalnimi storitvami ukvarja že več kot 25 
let. V podjetju je trenutno  zaposlenih 25 ljudi, z voznim parkom 
12 specialnih vozil, ki opravlja najrazličnejše komunalne 
storitve. Podjetje se ukvarja s čiščenjem kanalizacije, tv-
pregledom oz. snemanjem kanalizacije, preskusi tesnosti, 
črpanjem lovilcev olj, praznjenjem greznic in MKČN, in seveda 
upravljanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav.

Paleta storitev podjetja Komunala ODTOK se ne zaključi zgolj 
pri upravljanju in vzdrževanju ter storitvah na javni komunalni 
infrastrukturi, ampak skrbimo tudi za interno (notranjo) 
hišno odtočno kanalizacijo. Tako so pri Komunali Odtok tudi 
strokovnjaki za odmaševanje, čiščenje in pregled odtokov 
(WC-ji, kuhinjski odtoki, zamašeni hišni priključki). Povrh vsega 
pa zagotavljajo pri Odtoku najugodnejše cenovne in plačilne 
pogoje za opravljene storitve ter dosegljivost 24 ur na dan, 7 
dni v tednu.

Komunala Odtok kot ponosen koncesionar oziroma izvajalec 
GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Ruše 
zagotavlja, da bo občanom ponudila prijazen pristop pri 
urejanju problemov v zvezi s kanalizacijo, kvalitetne storitve, 
občini pa zagotavlja, da bo infrastrukturo upravljala kot dober 
gospodar z namenom podaljšanja življenjske dobe s čim 
nižjimi stroški.

Več informacij v vezi z opravljanjem GJS odvajanja in čiščenja 
odpadne vode bo za občane in občanke Ruš objavljenih 
dostopnih s 1. januarjem 2021 na spletni strani www.odtok.si.

Zapisal: Andrej Sitar, dipl. ekon., direktor Komunala ODTOK 
              d.o.o.
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Pričeli smo s prvimi deli pri obnovi Trga vstaje v Rušah
OBNOVA TRGA VSTAJE

V projektu Vizija in strategija razvoja občine Ruše do leta 2030 
so prebivalci občine Ruše izpostavili, da želijo imeti osrednji 
trg v Rušah urejen kot središče družabnega dogajanja. Občina 
Ruše je zato pristopila k iskanju idejnih rešitev za prenovo 
osrednjega trga v zgodovinskem jedru Ruš. Na 8. redni seji 
Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 3. februarja 
2020, je bila občinskim svetnikom predstavljena idejna 
zasnova ureditve Trga vstaje v Rušah.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je v novembru 
pričelo s prvimi deli obnove trga. Najprej so bila odstranjena 
drevesa in panji, ki so ostali za odstranjenimi drevesi. Zaradi 
prihodnjega izkopa odvečne zemljine so bile zakoličene glavne 
linije opornih zidov. Z namenom, da se preprečijo dostop 
in morebitne poškodbe, je bilo območje izvajanja del tudi 
ograjeno. Medtem je bilo pridobljeno tudi soglasje za izvedbo 
novega električnega priključka, upoštevaje vse prihodnje 
potrebe. 

Projekt prenove trga zajema uravnotežen preplet zelenih 
in urbanih površin. Za prve so pomembna predvsem 
markantnejša obstoječa drevesa (npr. lipi pri znamenju) ter 
trava okoli njih. Manjša drevnina, ki skladno z arboristično 
oceno stanja nima večje arboristične vrednosti in je zapirala 
prehodnost ter poglede na trgu, se je odstranila. Odprti prostor 
med temi »otoki« zelenja se namerava kakovostno tlakovali in 
bo predstavljal prostorski potencial za srečanja, dogodke, igro 
ipd. 

Odstranitev določenih dreves je bila preučena s posebno 
skrbnostjo. Pridobljena je bila arboristična strokovna ocena, 
v kateri so bila drevesa tudi ovrednotena. Odstranjenih je 
bilo 11 dreves, ki niso imela večje arboristične vrednosti. 
Odstranjena je bila tudi osamosvojitvena lipa, saj je bila delno 
poškodovana (v sredini drevesa se je v drevo vraščala žica, v 

zgornjem delu je bila dvovrhata, z vraslo skorjo med glavnima 
vrhovoma). Zaradi nove zasnove ureditve trga drevesa ni bilo 
možno ohranjati, presaditev zaradi velikosti drevesa pa ne 
bi bila smiselna. Omenjena lipa ni imela statusa naravne ali 
kulturne oziroma zgodovinske dediščine, prav tako v gradivih, 
s katerimi razpolagamo v občini, ni omenjena kot drevo, ki 
bi ga bilo potrebno ohraniti zaradi posebne vrednosti. Lipa 
tudi ni bila zaščitena po nobenem občinskem odloku. Ob 30. 
obletnici, ki jo bomo obeležili v letu 2021, bomo posadili "novo" 
osamosvojitveno lipo, ki jo bomo ustrezno zaščitili. 

Na trgu se ohranita obe lipi ob kapelici, ki sta vidni na starih 
razglednicah vse od konca 19. stoletja (ostala drevesa so bila 
sajena po 2. svetovni vojni) in jesen na SZ delu trga. V okviru 
prenove trga se namerava zasaditi nekaj novih dreves. 

Prenova osrednjega trga v zgodovinskem jedru Ruš je 
pomembna iz več razlogov, in sicer predstavlja osrednji 
javni prostor kraja, njegovo »dnevno sobo«, ki je danes v 
nezavidljivem stanju. Ravno zato potrebuje celovito prenovo, 
ki bo omogočila, da se bodo tako prebivalci Ruš in okolice kot 
tudi obiskovalci lahko srečevali na žlahtnem trškem prostoru, ki 
bo kombinacija tradicije in sodobnosti, spominov na zgodovino 
in pogledov v prihodnost. Prenova osrednjega trga naj bi 
pozitivno vplivala na prenovo ostalih elementov zgodovinskega 
(obenem tudi sodobnejšega) dela Ruš, saj se takšni procesi 
reurbanizacije načeloma pričenjajo v »srcu kraja«. S prenovo 
se bo dvignila kakovost bivanja ne le v središču kraja, temveč 
bi se ta pozitivni impulz širil tudi navzven. Na trgu bo tako 
mogoče organizirati različne kvalitetne dogodke, usklajene s 
posebno naravo osrednjega mestnega trga. Prenovljeni trg bo 
tako na simbolni kot tudi na dejanski ravni ponovno osrediščil 
razpršeno mestno podobo Ruš in s tem pomagal povezovati 
prebivalce oziroma lokalno skupnost kraja. 
Na trgu je kar nekaj spomenikov, ki vsi − vsak na svoj 
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način − pričajo o zgodovini našega kraja. Kot memorialne 
vsebine, ki nam pomagajo, da ne živimo brez spominov, 
so zato seveda tudi vsi pomembni. Vsi spomeniki bodo 
obravnavani s posebno pozornostjo in pieteto ter bodo le 
minimalno relocirani, predvsem tam, kjer so bili nameščeni 
blizu relativne sredine trga (spominski plošči in spomenik pred 
staro kaplanijo). V sklopu pripravljalnih del so bila začasno 
odstranjena tri spominska obeležja. Nove lokacije obeležij 
bodo usklajene z mnenjem njihovih skrbnikov. S tem se bo 
odprl prostor, a pomnikom bomo ohranili enakovrednega na 
bolj ustrezni lokaciji trga. Ključni elementi spomenika NOB na 
južni strani ceste ne bodo premaknjeni.

Parkirna mesta se postopoma umikajo iz vseh zgodovinskih 
mestnih središč (ponekod po korakih, drugod hitreje), vanje 
pa se vračajo pešci, otroci in starejši, kolesarji in dejavnosti, za 
katere ne potrebujemo osebnega avtomobila. Če želimo, da bo 
osrednji trg v Rušah vabil staro in mlado, turiste ter kvalitetne 
vsebine, moramo z njega umakniti pločevino. Predstava, da 
moramo z osebnim avtomobilom priti neposredno do želene 
destinacije (občine, trgovine, cerkve ...), se spreminja, razdalje 
v Rušah pa so majhne. Parkirišča ob občinski stavbi bodo 
predvidoma umeščena na njeno zadnjo stran, ostala pa bodo 
razmeščene v parkirne žepe v bližnji okolici.

Rekonstrukcija ne predvideva le površinske obnove trga. 
Preverila in po potrebi se bo prenovila obstoječa komunalna 
infrastruktura, dogradila nova infrastruktura glede na novi 
namen in potrebe na trgu. Izvedeno bo nižanje terena na 
severni strani območja ob župnijskem objektu. Teren se bo 
postopno dvigoval na obstoječo višino pločnika ob regionalni 
cesti. Predvideni so zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih 
ter poenoteno tlakovanje obeh delov območja, tako severno in 
južno od državne ceste, kjer je območje trenutno tlakovano z 
granitnimi kockami. 

Končni videz trga je viden na dveh tablah, nameščenih na 
ograji. Okvirni prikaz obnove je prikazan na skici. Vrednost 
obnove ocenjujemo na 420.000 evrov. Trg bo novo podobo 
dobil predvidoma septembra 2021.



S ciljem izboljšanja zunanje podobe središča Ruš je občina 
tudi letos objavila javni razpis za sofinanciranje obnove fasad 
in stavbnega pohištva v obcestnem delu naselbinskega 
spomenika, trškega jedra Ruš. 

To je po vrsti tretji javni razpis, s katerim je želela občina 
spodbuditi lastnike v delu naselbinskega spomenika k 
vzdrževanju stavb. Žal sta bila predhodna razpisa neuspešna, 
saj se nihče od lastnikov stavb ni odločil za obnovo, 
posledično se podoba nekdanjega trškega jedra ni izboljšala.

Z željo, da bi k obnovi pristopilo čim več lastnikov stavb, smo 
v mesecu marcu o predvidenem razpisu obvestili vse lastnike 
stavb v obravnavanem območju. Razpis je bil odprt od 15. 
aprila do 30. julija 2020.

Na razpis bi se lahko prijavili lastniki stavb, ki bi obnovili 
vsaj tri strani fasade, vidne s ceste, lahko tudi zunanje 
stavbno pohištvo, skupna višina upravičenih stroškov pa bi 
morala znašati najmanj 3000 evrov. Projekti obnove so bili 
sofinancirani do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5000 
evrov.

Na razpis sta prispeli dve vlogi. Eden od lastnikov je ob 
upoštevanju usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije obnovo fasade že zaključil. Upamo, da bo zgledno 
obnovljena stavba na Mariborski cesti spodbudila ostale 
lastnike k obnovi v naslednjem letu, ko bo občina ponovno 
izvedla javni razpis za sofinanciranje obnove objektov v 
središču Ruš. 
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V oktobru smo pričeli z obnovo Ulice Ruške čete

Zaključen razpis za sofinanciranje obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva

OBNOVA ULICE RUŠKE ČETE

OBNOVA FASAD V JEDRU RUŠ

Dela na obnovi kanalizacije in vozne površine na Ulici Ruške 
čete so trenutno v fazi obnove kanalizacije na zahodnem 
delu ulice. Pri tem je bil upoštevan predlog izvajalca, da 
zaradi lažje tehnologije gradnje najprej izvede traso zahodno 
od Gimnazijske ulice, nato traso vzhodno od Gimnazijske 
ulice, kot zadnjo pa križišče Gimnazijske in Ulice Ruške čete. 
Vsaka od navedenih tras bo po končani obnovi kanalizacije 
asfaltirana v grobem asfaltnem sloju. Fini asfaltni sloj bo 
naknadno vgrajen na celotni trasi naenkrat. Še vedno 
velja, da bo dostopnost za stanovalce zagotovljena ves čas 
obnove, razen v času vgradnje finega asfaltnega sloja. Takrat 
dostopnost ne bo mogoča, vendar bo to trajalo največ dva dni.

Foto: Obnovljena fasada na Mariborski cesti v območju naselbinskega spomenika
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Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila k sanaciji mostu čez reko Dravo v Rušah
SANACIJA MOSTU ČEZ DRAVO

Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v letu 2021, takoj 
po izvedbi javnega naročila in pridobitvi izvajalca del, pristopila 
k sanacije mostu čez Dravo v Rušah. V času izvajanja del je 
predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 
2020 do začetka del pa omejitev hitrosti na 30 km/h in 
omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 
ton.

Vsi premostitveni objekti na omrežju glavnih in regionalnih 
cest se pregledujejo v sklopu obdobnih pregledov z namenom 
spremljanja in vodenja njihovega stanja ter zagotavljanja 
varnosti prometa preko njih. Zaradi stanja mostu čez Dravo v 
Rušah, ki se nahaja na državni cesti R2-435/1439, na odseku 
Ruše–Selnica v km 2,000, je Direkcija RS za infrastrukturo 
(Direkcija) pristopila k aktivnostim za potrebe rekonstrukcije 
mostu in navezovalne ceste v območju objekta. V sklopu 
rekonstrukcije premostitvenega objekta bo izvedena tudi 
razširitev objekta s hodnikom za pešce (pločnikom) na eni 
strani in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani mostu, 
ki bo del Dravske kolesarske povezave.

Pri zadnjem obdobnem pregledu mostu čez Dravo v Rušah 
je bila evidentirana poškodba, na katero bi lahko negativno 
vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času 
oziroma druge nepredvidene obremenitve. Tako bo, v 
novembru in do pričetka izvedbe rekonstrukcije, z namenom 
zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu vzpostavljen ukrep 
omejitve prometa za vozila nad 25 t in z omejitvijo hitrosti 
na 30 km/h. V pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca 
gradbenih del, ki bo predvidoma objavljeno do konca 
letošnjega leta. Gradbena dela pa se bodo predvidoma 
začela v prvi polovici prihodnjega leta. Projektantska vrednost 
gradbenih del je ocenjena na 3 mio evrov. Gre za zelo 
zahteven projekt, zato bo gradnja trajala približno leto in pol, 
kar pomeni zaključek gradnje jeseni leta 2022. Dela na objektu 
predvidevajo rekonstrukcijo 131 metrov dolgega mostu z 
umestitvijo kolesarske steze na eni strani in hodnika za pešce 
na drugi strani objekta, kar vpliva na spremembo zasnove 

statičnega sistema objekta. Sprememba statičnega sistema 
pomeni izjemno zahtevne posege v konstrukcijo, ki v času 
rekonstrukcije oziroma izvedbe del ne sme biti obremenjena. 
Z namenom izvesti strokovno in kvalitetno rekonstrukcijo 
mostu je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za 
čas gradnje vzpostaviti ustrezen in hkrati optimalen začasni 
prometni režim. Pri iskanju optimalne rešitve glede spremembe 
prometnega režima v času rehabilitacije mostu je bilo 
preučenih več variant, med njimi tudi varianta vodenja prometa 
preko začasnega montažnega jeklenega mostu (Mabey), ki pa 
se je zaradi specifičnosti območja izkazala kot neizvedljiva.

Tako je v času gradnje predvidena popolna zapora prometa, 
obvoz pa bo urejen po državnih cestah preko Maribora. 
Predviden potek obvozov v času popolne zapore: Iz smeri 
Ruš po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 
1432 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter 
Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek 
Maribor (Koroški most)–cesta Proletarskih Brigad čez Koroški 
most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto 
G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice 
ob Dravi. V času popolne zapore prehod mostu pešcev in 
kolesarjev ne bo možen.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju 
na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno-informacijskega 
centra za državne ceste (promet.si, telefon 1970). Izvajalec 
bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal 
v Prometno-informacijski center za državne ceste, kjer se 24 
ur na dan spremljajo in objavljajo tudi informacije o stanju na 
cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so 
na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije 
o stanju na cestah in v prometu. Vsem uporabnikom se 
zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Zapisala & foto: Direkcija RS za infrastrukturo



Letošnje leto so tradicionalno martinovo zamenjale sive barve 
omejitev in okus po samoti. Vendar skozi močno proseva 
sonce v najbolj toplih barvah, ki napolnijo dušo vsakega 
sprehajalca. 

Ruše dobivajo zmeraj polnejšo podobo in zmeraj več 
priložnosti za vse, ki si želijo pestrega sprehoda, vonja po 
jeseni ali pohoda za zdravo telo. Ruška Vinska pot je že 
desetletja polna kulturne vsebine. S prekritim mahom se je 
malce potuhnila v Trnuljčičin spanec. Skrajni čas je, da jo 
ponovno prebudimo. Vsi kipi bodo torej dobili svojo titulo, 
pred prvim vzponom pa nas bo čakala ogromna tabla s pestro 
vsebino in zemljevidom. Kot nekakšen lov na zaklad!

Ruška Vinska pot te popelje v strmine roba gozda, kjer srečaš 
vodni vir, na desni pa vhod v pravo podzemlje. Govorice 
pravijo, da je prav ta vhod uporabljal RUŠKOMALH. Govori 
se, da naj bi bil škrat, ki prinaša srečo, zdravje in voljo do 
dela, če se ga dotakneš. Ima velike oči in plašč, s katerim leti. 
Prikaže se le v mraku, nato se spet skrije v svoje podzemlje. 
Le pozorno poglej, kaj straži pri vhodu. Dobre vile, dvoglava 
kača in zmaj odganjajo zle ljudi. In če si pogumen/pogumna, 
pokukaj skozi ključavnico.

Pot te vabi naprej na slavje v čast grozdju in trti ter naši ljubi 
Sloveniji. Muzej Jutri gremo v branje te popelje nazaj v čase 
brez tehnologije. Kot vinske kelihe ob cesti srečaš čaše 
nesmrtnosti. Nanje so zapisana imena vseh slavnih Rušanov, 

zaradi katerih so danes Ruše obogatene. V njihovo čast. 
Ozri se za kipom Bagh in Satir vse do muzeja vinogradniških 
orodij, ujetega v sonce. Ali se je kaj spremenilo? Vinogradniki 
v svoje vino vlagajo veliko truda, dela in srca. Muzej vodi v 
galerijo − klet znanega Rušana Mirka Vovška. Med sprehodom 
naprej opazuj naravo, barve dreves in listja. Poišči kostanj 
zase. Veselje ob sodu in Sladkosneda prikažeta nasmeh ob 
zrelem grozdju. 

Lesni črvi in društvo Rulik so kar najzaslužnejši za vse (lesene) 
kipce te forme vive ob Vinski poti. Na ovinku najdeš Križno 
znamenje in še en vir vode, ki prepletata naravo z duhom 
človeka, lepotami, s pravljicami. Da so duhci lahko tudi dobri, 
spoznamo na poti naprej. Strah je odveč, saj RUŠKOMALH 
posuje s srečo vsakega pohodnika, ki pride mimo. Obstani 
za trenutek in se prepusti razgledu. Nato le zavij v ovinke, 
pogumno navzdol. Kot sopotnik z naravo nas Drozg opomni, 
kako nas narava nagradi, če smo z njo prijazni. 

Ruška Vinska pot se vije 2,5 km po krožni poti ob vinogradih 
med likovnimi deli izpod rok ruških umetnikov pod drevesnimi 
krošnjami Pohorja in ob njih. Na Vinski poti v Rušah vsako 
leto, od leta 1983, poteka tradicionalno martinovanje. Zlati vrč 
prejme vinogradnik po izboru pokuševalcev in sokrajanov. 

Ob vinski poti je razporejenih šest kapelic v čast vinski trti, 
rodovitnosti in pomenu kulturne dediščine vinogradništva Ruš.

Ruška Vinska pot bo v poklon kulturniku, ravnatelju in 
vinogradniku dobila tudi ime Vovškova galerija na prostem. 

»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.« *(Mirko Vovšek (1926–2020) iz knjige Ruška 
Vinska pot, 2016)

Tako se nagrada odvije sama po sebi. Z lepotami v očeh, 
soncem v srcu in občutkom, da smo nekaj dobrega naredili 
zase, se sprehod po ruški Vinski poti zmeraj obrestuje. 

Zapisala & foto: Kaja Lukač

RUŠKA VINSKA POT
Ruška Vinska pot bo po novem tudi Vovškova galerija na prostem
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Pričela so se gradbena dela II. faze ureditve kolesarske poti 
med Rušami in Mariborom, in sicer odsek med Bistrico ob 
Dravi in Limbušem. 

Projekt vodi in financira Direkcija RS za infrastrukturo, saj 
gre za državno kolesarsko povezavo. Opisani odsek bo 
potekal v koridorju železnice, južno od regionalne železniške 
proge Maribor–Prevalje–d. m. in bo izveden kot asfaltirana 
prometnica širine 3,0 m, s peščenima bankinama na vsaki 
strani. V naši občini bo urejeno cca. 400 m kolesarske 
povezave med železniško postajo Bistrica ter občinsko mejo z 
Mestno občino Maribor. 

Zaradi bližine železniške proge bo kolesarska pot na severni 
strani varovana z ograjo.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo 
je poskrbela tudi za novo preplastitev odseka državne ceste 
med Smolnikom in Falsko pečino ter odseka državne ceste na 
Arehu.

INVESTICIJE MZI V OBČINI RUŠE

AVTOBUSNE NADSTREŠNICE
V letošnjem letu so bile štiri stare avtobusne nadstrešnice 
nadomeščene z novimi, dve v Bistrici ob Dravi in dve na 
Mariborski cesti pri križišču z Jugovo ulico, ena nadstrešnica pa 
je bila postavljena dodatno pri Falski cesti 91. 

Vse avtobusne nadstrešnice v občini so bile opremljene tudi 
z aktualnimi voznimi redi. V naslednjem letu se načrtuje še 
zamenjava zadnjih dveh starih nadstrešnic, in sicer v bližini Ruške 
ceste 148.

Nadaljevanje del ureditve kolesarske poti ter preplastitve odsekov cest

Obnovili smo avtobusne nadstrešnice

Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji RS za infrastrukturo se 
za investicije na območju občine Ruše zahvaljujemo.
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DELO REŽIJSKEGA OBRATA 

V septembru in oktobru 2020 so uslužbenci Režijskega obrata 
Občine Ruše opravili številna dela in tako ustvarili lepšo podobo 
naše občine.

Tako so v septembru počistili in pokosili okolico ob Ruškem 
potoku, počistili pločnike, pontonski most na Glažuti, izvedli 
propust ceste na Glažuto, postavili nove klopi ob Falski cesta, 
ob Tovarniški cesti in Kolodvorski cesti, postavili novi EKO otok, 
popravili drogove javne razsvetljave, postavili nadstrešnice 
avtobusnih postaj, uredili okolico čistilne naprave AREH in uredili 
preglednost cest. 

V oktobru pa so odstranili posledice vetroloma, počistili potke 
na pokopališču, pospravili koše za diskgolf iz Areha, postavili 
nadstrešnice avtobusnih postajališč, uredili ponikovalnik, 
preglednost križišč in obrezali žive meje, poskrbeli za zasaditev 
krožišč, počistili avtobusna postajališča, po vandalizmu 
uredili igrala, počistili usedalnik pri Sodu jesenske zasaditve, 
postavili kardio stopnice ter poskrbeli za košnjo, čiščenje listja, 
obrezovanje cvetočih trajnic in obrezovanje grmovnic. 

Pridne roke uslužbencev Režijskega obrata skrbijo za lepšo podobo naše občine
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PROJEKT "NAŠA DRAVA"
Projekt »Naša Drava« in LAS Drava

KAJ JE PROJEKT »NAŠA DRAVA«?

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države in 
predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih 
akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike 
razvoja območja, od razvoja športno-turistične in kulturne 
ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Te potenciale 
je prepoznalo 45 partnerjev v mednarodnem projektu Naša 
Drava.

KDO SO PARTNERJI PROJEKTA »NAŠA DRAVA«?

Deset Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Slovenije in Hrvaške 
želi v okviru projekta Naša Drava nadgraditi vsebine na 
kolesarski poti, razširiti ponudbo športnih aktivnosti na in 
ob reki Dravi, vzpostaviti idejno zasnovo za mreže vstopno-
izstopnih mest na strugi, izdelati projektno dokumentacijo za 
vodno vlečnico, razviti e-mobilnost in sistem izposoje e-koles 
ob reki Dravi, obuditi izpiranje zlata, splavarstvo, glažutrastvo 
in še mnogo več. Razvoj in oplemenitenje potencialov v 
produkte pa ustvarja tudi pogoje za nova delovna mesta, tako 
imenovana zelena delovna mesta.

Partnerji projekta so: 10 Lokalnih akcijskih skupin (8 
slovenskih in 2 hrvaški) in sicer: LAS Bogastvo podeželja, 

TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Ovtar, LAS Mislinjske in 
Dravske doline, LAS Drava, LAS Haloze, LAS UE Ormož, 
LAG Međimurski doli i bregi, LAG Mura Drava; 20 lokalnih 
skupnosti (19 slovenskih in 1 hrvaška); 7 javnih zavodov (6 
slovenskih in 1 hrvaški), 6 društev in 2 podjetji.

KAKO SE FINANCIRA PROJEKT »NAŠA DRAVA«?

Projekt, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja 
inovativni celosten pristop k predstavitvi naravne in 
kulturne dediščine, ki  se aktivno prepleta z rekreacijo in 
gibanjem v naravi. Partnerji projekta želijo ob upoštevanju 
naravovarstvenih standardov povezano in z roko v roki 
obogatiti dogajanje na in ob reki. Razširiti želijo obstoječo 
različno ponudbo, spodbuditi razvoj novih inovativnih 
produktov, oblikovati turistično športni produkt, 5-zvezdično 
doživetje, ki bo dostopno vsem in bo pritegnilo vedno nove 
obiskovalce, in tako vzpostaviti tudi trajnost projekta. 

Projekt se bo izvajal do septembra 2022. Predvidena skupna 
vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 evrov, od 
tega je nepovratnih sredstev predvidenih 671.404,38 evrov.

KARDIO STOPNICE
Za športne rekreativce smo v občini Ruše priskrbeli za novo 
pridobitev, in sicer kardio stopnice. 

V območju največje strmine med parkiriščem pod bazenom v 
Rušah in cesto Ob Dravi (pri čolnarni) so bile izdelane stopnice. 
Namen uporabe stopnic je izboljšanje pretoka krvi, povečanje 
vzdržljivosti in povečanje srčne kapacitete. Stopnice niso 
primerne za uporabnike s poškodovanimi sklepi, šibko srčno-
žilno sposobnostjo in vrtoglavico. Uporaba stopnic je na lastno 
odgovornost. Stopnice so izdelane iz kostanjevih (bočne stene) 
in borovih (stopnice) plohov. Dolžina stopnic po poševnini je 28 
metrov, med vzpenjanjem po njih pa se dvignete za 20 višinskih 
metrov. 

Nova pridobitev za športne rekreativce
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KAJ JE LAS DRAVA?

LAS Drava je Lokalna akcijska skupina Drava, ki je partner 
projekta »Naša Drava«. Ustanovljena je bila na ustanovni 
skupščini dne 27. januarja 2016. Pogodbo o ustanovitvi je 
podpisalo 167 ustanovnih članov, in sicer iz vrst: javnega 
sektorja 10 članov, ekonomskega sektorja 27 članov, 
socialnega sektorja 130 članov.                

Med ustanovnimi člani javnega sektorja so tudi Občina Ruše in 
Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM. LAS Drava deluje 
na območju treh občin: Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob 
Dravi. Območje LAS obsega 209,70 km2.

KATERE SO POMEMBNEJŠE NALOGE LAS DRAVA?

Med najpomembnejše naloge LAS Drava sodi priprava 
Strategije lokalnega razvoja (SLR). Osnovo zanjo predstavlja 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014−2020 (Uredba CLLD), ki je bila 
objavljena v Uradnem listu RS št. 42/15 in 28/16.

KATERI SO AKTUALNI PROJEKTI LAS DRAVA IN OBČINE 
RUŠE?

Občina Ruše in CEZAM sta kot partnerja v LAS Drava 
kandidirala na projektu za razvoj e-mobilnosti in sistema 
izposoje e-koles ob reki Dravi ter za pripravo in predstavitev 
vsebin glažutarstva.

Vrednost projekta je 68.178 evrov. V letu 2020 načrtujemo 
nabavo e-koles ter polnilnic, pomladi 2021 pa izvedbo 
delavnice o glažutarstvu.

KAKŠEN JE NAMEN PROJEKTA?

Občina Ruše in CEZAM želita na ta način vzpodbujati in 
razvijati turizem v lokalnem okolju s športno-rekreativnimi 
vsebinami ter ponudbo spoznavanja kulturne dediščine. Hkrati 
pa se želita s ponudbo skupnih turističnih produktov povezovati 
z ostalimi lokalnimi skupnostmi, lokalnimi akcijskimi skupinami 
in partnerji. 

Viri: dravabike.si/novice/projekt-nasa-drava
Foto: Drava bike

D R A V A
B I K E

je v Sloveniji vključenih v
inkubator Drava bike, ki

ponujajo  gostinske storitve,
namestitve, izposojevalnice in

servise koles. 

KOLESARJEM
PRIJAZNIH
PONUDNIKOV

710 KM

od tega poteka več kot 150 km
poti po Sloveniji. Na območju

Ruš poteka približno 10 km
poti. 

KOLESARSKE POTI

5000
se jih letno pelje po
kolesarski poti v Sloveniji
in mimo Ruš.
 

KOLESARJEV

70

16
jih bomo v sklopu projekta
Naša Drava postavili na
območju Ruš in kolesarske
poti Drava bike. 

E- KOLESA IN
E-POLNILNICE

Kolesarska pot ob reki
Dravi, ki poteka skozi 4
države (Avstrija, Italija,

Slovenija, Hrvaška).

IZ DOLOMITOV, MIMO RUŠ, V PANONIJO 

DRAVA BIKE - DOŽIVETJE ZA VSAKIM ZAVOJEM
Podrobne informacije so na voljo na www.dravabike.si

Piši nam info@sportniparkruse.si
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Občina Ruše sodeluje v projektu Partnerstvo za Pohorje. V 
Občini Ruše si bomo, kot partner Partnerstva za Pohorje, 
aktivno prizadevali k realizaciji Strategije razvoja Pohorja. 
Partnerstvo za Pohorje zajema 19 občin (Dravograd, Hoče-
Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, 
Oplotnica, Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Vuzenica in Zreče), 3 
ključne nosilce turistične ponudbe (Unitur, Marprom in Vabo) 
ter 6 članov (Mariborska razvojna agencija, Regionalna 
razvojna agencija za Koroško, Razvojna agencija Savinjske 
regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla-Zreče, GIZ in Zavod 
za turizem Maribor).

Mestna občina Maribor je 16. oktobra 2020 gostila novinarsko 
konferenco s partnerji in podporniki Partnerstva za Pohorje, 
na kateri je bila predstavljena »Strategija razvoja Pohorja«. V 
nadaljevanju je predstavljeno njihovo sporočilo za javnost.

»Strategija razvoja Pohorja« je prvi strateški dokument, ki 
pokriva širok spekter izzivov ter ima podporo 28 partnerjev na 
celotnem območju Pohorja. Njena vrednost bo tolikšna, kolikor 
bo v prihodnosti zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih 
projektov.

Zaveza Partnerstva za Pohorje je bila ustanovljena z 
namenom, da se bodo začeli usklajevati cilji in projekti, s 
pomočjo katerih bo Pohorje postalo zelena destinacija z 
evropsko uveljavljeno tržno znamko. Pomemben korak k temu 
je bil narejen s pripravo »Strategije razvoja Pohorja«, ki prvič 
celovito združuje vsa področja, ki v tem trenutku predstavljajo 
izziv na Pohorju. V njej so bili analizirani ključni problemi in 
potrebe, s pomočjo katerih so bili določeni ukrepi za njihov 
razvoj ter za njihovo finančno ovrednotenje. 

Predsednik Partnerstva za Pohorje, župan MO Maribor Saša 
Arsenovič, je v nagovoru strategije uvodoma zapisal: »Kar 

delamo, je zgodovinsko.« In dodal: »Že v preteklosti so v 
občinah okoli Pohorja čutili enako močno željo, da se z vseh 
strani, z vrha in obronkov, povežemo na tem našem skupnem 
hribu. A mi smo prvi, ki to željo uresničujemo.« Na novinarski 
konferenci je župana MO Maribor nadomeščal podžupan 
dr. Samo Peter Medved, ki je dejal, da je bilo v preteklosti 
že več poskusov povezovanja med sosednjimi občinami, 
vendar nikdar v smislu partnerstva vseh občin, ki mejijo na 
Pohorje. Občin in pridruženih deležnikov v partnerstvu je kar 
28. Slednje vsekakor nakazuje na zgodovinski dogodek, saj 
je bila prvič ustvarjena tudi skupna razvojna strategija na 
področjih zaščite narave, turizma, gospodarstva, infrastrukture 
in kvalitete bivanja. 

Miselni premik v obravnavi Pohorja kot razvojne priložnosti za 
širšo regijo pozdravlja tudi minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki poudarja, »da ima Pohorje 
vse predispozicije, da natančno sledi usmeritvam slovenskega 
turizma: butično, 5-zvezdično in trajnostno.«

S pripravo strategije je bil narejen pomemben strateški 
korak glede soglasja o želeni prihodnosti razvoja Pohorja 
in o prednostnih naložbah. »Med prioritetnimi projekti je 
vzpostavitev povezane turistične Destinacije Pohorje z 
vso potrebno infrastrukturo, ki je osnova za razvoj turizma. 
Naslednji pomemben projekt je vezan na za Pohorje z zelo 
pomembno gospodarsko panogo – sečnjo in predelavo lesa, 
ki jo želimo dodatno spodbuditi z vzpostavitvijo lesarskih 
centrov. Tretji nosilni projekt predstavlja vzpostavitev 
Regijskega parka Pohorje, kjer bi zavarovali in vzpostavili 
nadzor nad naravovarstveno najbolj ohranjenimi deli Pohorja,« 
pojasnjuje Uroš Rozman, vodja priprave strategije in direktor 
Mariborske razvojne agencije. 

O možnostih podpore pri ključnih projektih s strani države 
minister Zdravko Počivalšek poudarja: »Želim si, da bi 
prizadevanja občin za enovito razvojno politiko Pohorja temu 

STRATEGIJA RAZVOJA POHORJA
Z razvojno strategijo korak bliže k preboju Pohorja
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območju prinesla več priložnosti za to, da bi sredstva, ki jih 
država namenja gospodarskemu in regionalnemu razvoju 
ter razvoju turizma, v večji meri prišla sem, v te kraje na 
Pohorju.« Dodaja: »Spodbujati bo treba mlade in jim ponuditi 
možnosti, da bodo svoje ambicije razvijali doma, spodbujati 
in nagrajevati bo treba poslovne spodbude in nenazadnje 
Pohorje je treba mrežiti, se pravi vzpostaviti infrastrukturo, ki ga 
bo povezala s svetom. Povezovanje in sodelovanje 19 občin, 
skupaj 28 partnerjev je revolucionarno in Pohorje že ima 
mesto na zemljevidu naših interesov«.

Kako zelo pomembno bo, da bo Pohorje dobilo podporo tako 
s strani občin kot države, se zaveda tudi Rozman in dodaja: 
»Pomoč države pričakujemo pri projektih prenove državnih 
cest, gradnji in prenovi žičnic, pri vzpostavitvi Regijskega 
parka Pohorje ter lesnega centra ter drugih finančnih spodbud 
v podporo podjetništvu in promociji destinacije. Predvsem 
pa si želimo, da bi bilo Pohorje v novi finančni perspektivi 
deležno večjega deleža evropskih sredstev kot do sedaj. 
Skupaj z občinami in drugimi deležniki na Pohorju pa lahko 
vzpostavimo povezano turistično destinacijo ter poskrbimo 

za ustreznejšo ureditev kolesarskih in pešpoti ter boljšo 
informacijsko infrastrukturo. Veliko pa lahko občine naredijo 
tudi s sprejemom ustreznih prostorskih planov, ki bodo 
zagotavljali razvoj nujno potrebne infrastrukture na Pohorju.«

O nujnosti ureditve ključne infrastrukture (cestne, žičniške, 
kolesarske …) na Pohorju se strinja tudi eden izmed treh 
največjih turističnih ponudnikov na Pohorju in ustanovni 
partner Partnerstva za Pohorje, Boštjan Paradiž, direktor 
podjetja Vabo, ki dodaja: »Gospodarski subjekti si v prvi meri 
želimo, da se dobro povežemo in navzven delujemo enotno, 
ob tem pa imamo urejeno infrastrukturo, s čimer bi lahko 
zaokrožili poletno-zimski turizem na Pohorju.«

Skupaj s partnerji se zavedamo potencialov Pohorja in si 
želimo razvijati destinacijo, ki bo v mednarodnem okolju 
prepoznana blagovna znamka. V prvi vrsti pa je zdaj čas, da 
na Pohorje vrnemo predvsem ljudi, ki bodo na Pohorju želeli 
živeti, delati in ustvarjati.

Vir: povzeto po sporočilu za javnost Mestne občine Maribor

Epidemija in predpisani ukrepi so letos posegli tudi v 
obeleževanje dneva spomina na mrtve, 1. novembra. To 
je dan, ko se še posebej spominjamo vseh, od katerih 
smo se poslovili, in tistih, ki so žrtvovali svoje življenje za 
skupno dobro, svoja prepričanja in ideale. To je dan, ko se 
spominjamo tistih, ki smo jih imeli radi, ki so tako ali drugače 
zaznamovali naše življenje, a so v nekem trenutku v preteklosti 
izgubili boj z življenjem. 

Dan spomina na mrtve je tudi letos, ne glede na omejitve, 
služil temeljnemu namenu – ohranjanju spomina na naše 
najbližje. Z mislijo na tiste, ki jih ni več med nami, smo obeležili 

spomin na njih, ob primerni priložnosti obiskali njihov grob in 
jim tudi na simboličen način izrazili zahvalnost in spoštovanje.

Na dan pred 31. oktobrom, dnevom reformacije in 1. 
novembrom, dnevom spomina na mrtve je županja Urška 
Repolusk, skupaj s članicama ZB za vrednote NOB, gospo 
Jelko Šporin in gospo Drago Fabjan, pri spomeniku v središču 
Ruš položila venec v spomin na padle žrtve II. svetovne vojne.

Tradicionalne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve letos 
zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 
ni bilo možno izvesti.

OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Ko se spomnimo in poklonimo tistim, ki so se žrtvovali za našo prihodnost
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V okviru Tedna otroka je tudi letos, 7. oktobra 2020, v konferenčni 
dvorani Gasilskega doma Ruše potekala 2. seja Otroškega 
občinskega sveta Občine Ruše.

Na seji je bilo prisotnih 22 otroških svetnic in svetnikov, ravnatelj 
OŠ Janka Glazerja Ruše, Ladislav Pepelnik, mentorici Renata 
Štritof in Milojka Poš ter predstavniki Občine.

Tako kot velevajo poslovniki, se je tudi otroška seja začela z 
ugotovitvijo sklepčnosti ter pozdravnim nagovorom županje s 
spodbudo k aktivnemu vključevanju mladih v lokalno skupnost. 
Nato se je potrdil dnevni red seje. Županja in otroški svetniki so 
pregledali in potrdili zapisnik 1. seje.

Županja Urška Repolusk je povabila k zaprisegi otroško 
županjo, Ariano Lešnik in podžupana, Matevža Robnika, oba iz 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Županja je otroški županji 
predala župansko insignijo.

Navzoči so se seznanili z realiziranimi sklepi iz 1. seje ter 
ugotovili, da se je kljub posebnim razmeram v letošnjem letu 
zaradi Covid-19 njihovim predlogom in pobudam prisluhnilo. 
Prenovila se je določena cestna infrastruktura, postavila so se 

nova igrala in rekreacijske površine, dopolnile so se določene 
družbene dejavnosti ter še bi lahko naštevali.

Osrednja točka dnevnega reda je bil vandalizem v občini Ruše. 
Predstavnik Policijske postaje Ruše, Franc Osvald, je predstavil, 
težave na tem področju in škodo, ki ji botruje vandalizem. 
Svetnice in svetniki otroške občinske seje so razpravljali, kako 
vandalizem preprečiti.

Po tej točki so otroški svetniki in svetnice podali zanimive 
predloge in pobude, in sicer da bi na osnovni šoli vzpostavili 
dramski krožek, malo popravili glasbeno šolo, uredili muzej v 
nekdanji latinski šoli pri cerkvi ...

Sejo so otroške svetnice in svetniki uspešno zaključili z obljubo, 
da nas ponovno obiščejo 20. novembra ob Svetovnem dnevu 
otroka, ko bo za en dan županovanje prevzela otroška županja. 

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjena koronavirusa dogodka 
ni bilo mogoče izvesti. Kljub temu nas navdaja optimizem naših 
otrok in njihove želje po razvoju naše občine.

2. SEJA OTROŠKEGA SVETA
V Tednu otroka je letos potekala 2. seja otroškega občinskega sveta Občine Ruše
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Prostofer prevozi se še naprej izvajajo, saj naši uporabniki 
še zmeraj potrebujejo nekatere nujne prevoze, zato je 
pomembno, da jim te zagotovimo.

Glede na celotno situacijo:

• prevozi se izvajajo samo za nujne primere (npr. do    
zdravnika),

• oseba mora biti brez vseh bolezenskih znakov na     
COVID-19,

• prevozi se izvajajo znotraj občine (v primeru, da gre za 
nujni prevoz zunaj občine, uporabnik potrebuje dokazilo, 
npr. napotnico od zdravnika).

Upamo, da bomo lahko tak način dela ohranjali čim dlje, 
saj se zavedamo, da starejši kljub epidemiji takšno pomoč 
potrebujejo. 

Dragi otroci in mladi, ob ponovnem pričetku šolanja na 
daljavo so se spremenile tudi vaše dnevne rutine, kar lahko 
pri vas povzroči več negotovosti. V teh okoliščinah vam želimo 
sporočiti, da se lahko v primeru kakršnekoli stiske, občutka 
žalosti ali zaskrbljenosti obrnete na nas.
 
Časi, v katerih živimo, lahko povečajo stiske, in sicer tako 
vas otrok in mladih kot tudi odraslih, kar je popolnoma 
normalno in pričakovano. Pomembno pa je, da o težavah 
čim prej spregovorimo in poiščemo pomoč. Ta pomoč je 
lahko pogovor, podpora ali pa varen prostor, kamor se lahko 
umaknemo. Želimo vas spodbuditi, da o stiskah spregovorite 
z odraslimi, ki jim zaupate, kadar pa to ni mogoče, pa se lahko 
oprete na mnoge organizacije, ki nudimo pomoč. Kontakte 
nekaterih smo zbrali tu: 

• Tom telefon: 116 111, deluje vsak dan od 12. do 20. ure. 
Kadar koli lahko napišete tudi e-pošto na tom@zpms.si ali 
pošljete sporočilo v njihovo spletno klepetalnico  https://
www.e-tom.si/stopi-v-stik/.

• SOS telefon: 080 11 55. V primeru kakršne koli oblike 
nasilja lahko pokličete na to številko, vsak dan od 12. do 
22. ure https://drustvo-sos.si/. 

• Društvo za nenasilno komunikacijo, kjer bodo lahko v 
primeru nasilja pomagali vsak delovnik med 8. in 16. uro 
na telefonski številki 031 770 120.

• V primeru doživljanja stisk zaradi spolne usmerjenosti in/
ali spolne identitete se obrnite na društvo Legebitra in na 
01 430 51 44, vsak delovnik med 12. in 16. uro, lahko tudi 
pišete na svetovalnica@legebitra.si.

• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Ljubljana: (01) 583 75 00; Koper: 05 62 62 810 ali 031 388 
591; Maribor: (02) 234 97 00.

•  Krizni centri za otroke in mladostnike: https://www.scsd.
si/centri-za-socialno-delo/krizni-centri/

• Zaupni telefon Samarijan, brezplačno, anonimno in 24 ur 
na dan, za klice v duševni stiski: 116 123

• UNICEF Slovenija: 031 510 200 je "telefonska" Varna 
točka, ki deluje vsak dan od 9. do 17. ure. Tu najdete 
pomoč pri nadaljnjih korakih reševanja stiske. Še več 
informacij pa lahko najdete na https://www.varnetocke.si/
kdaj-jih-poiscemo.

• Ves čas, tudi ponoči, ko ostale organizacije ne delujejo, pa 
lahko pokličete tudi 113 , v primeru poškodb pa 112 .

  
Želimo si, da vam iskanje pomoči ne bi predstavljalo dodatne 
stiske. Nikoli niste sami − tudi ko ste v težavah, je nekje oseba, 
ki vam lahko pomaga!

UNICEF VARNE TOČKE
UNICEF-ove varne točke v času, ko smo doma

PROSTOFER PREVOZI
Prostofer prevozi se še naprej izvajajo pod določenimi in posebnimi pogoji
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POMOČ DRUŽINI NA DOMU
V občini Ruše ponovno odprli pisarno pomoč družini na domu 

Kaj je pomoč družini na domu?

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu, 
ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne 
in druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in 
potrebujejo občasno pomoč.

Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, v obsegu 
največ 20 ur tedensko. Storitve pomoči družini na domu se 
opravljajo v času od 7.00 do 15.00 ure, vse dni v letu, tudi 
v soboto, nedeljo in med prazniki. Neposredne storitve pri 
upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od ene ure in ne 
daljše od štirih ur dnevno, oziroma največ 20 ur tedensko.

V Občini Ruše koncesijo za izvajanje socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu izvaja Sončni dom Maribor, 
ki je 3. junija 2020 na sodišču uradno registriral spremembo 
imena podjetja na ime SeneCura Dom starejših občanov 
Maribor d.o.o. 

Ponovno odprtje pisarne za izvajanje storitve pomoči družini 
na domu

Od 15. oktobra 2020 je ponovno odprta pisarna za izvajanje 
storitve pomoči družini na domu, s sedežem na naslovu 
Mariborska cesta 31, Ruše (v prostorih CEZAM-a).

Pisarna bo delovala:

• ponedeljek, 8.30–10.00,
• sreda, 13.00–15.00,
• petek, 8.30–10.00.

Prosimo, da se predhodno v času uradnih ur naročite pri 
koordinatorici pomoči na domu, mag. Marini Džogazović, na 
telefonsko številko: 031 582 863 ali po e-pošti: m.dzogazovic@
senecura.si.

POMOČ CIVILNE ZAŠČITE V RUŠAH 
Ponovna aktivacija dežurnih kontaktov Civilne zaščite Občine Ruše in možnost dostave 
nakupa na dom

V zadnjih dneh število okuženih precej narašča in tudi naša 
občina ni izjema.

Ravno zaradi rasti števila okuženih kot tudi zaradi občanov, 
ki jim je bila odrejena karantena, Civilna zaščita Občine Ruše 
ponovno aktivira dežurne kontakte. V primeru, da so pri vas 
POTRDILI OKUŽBO s COVID-19 in ste v domači oskrbi ali 
pa je za vas ODREJENA KARANTENA, naj v prvi vrsti za vas 
poskrbijo svojci.

V kolikor te možnosti nimate, to sporočite na telefon 
051 628 948 ali e-naslov civilna.zascita@ruse.si in 
vam bo Civilna zaščita Občine Ruše priskočila na pomoč. 

Dežurna številka vam je na razpolago vsak delavnik, med 7. in 
19. uro.
 
Za nabavo osnovnih prehranskih in higienskih izdelkov je 
Občina Ruše sklenila dogovor s trgovskim podjetjem Slogan 
d.o.o., PE DISKONT ŠPAR SUPERETA, ki bo občanom, ki so v 
samoizolaciji ali karanteni, le-te dostavljalo na dom.

Naročila trgovina sprejema na telefon (02) 66 222 30 ali 
e-naslov slogan.supereta@gmail.com

Trgovina naročnikom dostavlja izdelke med ponedeljkom 
in soboto, naslednji dan po oddanem naročilu v minimalni 
vrednosti 30 evrov.

Pri dostavi se izvaja vse zaščitne ukrepe, potrebne za 
preprečevanje širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2.
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NIJZ PSIHOLOŠKA PODPORA
Ponovno je zaživel telefon za psihološko podporo ob epidemiji Covid 19

Želimo vas obvestiti, da je ponovno vzpostavljen Telefon za 
psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. 
Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 24 ur na dan, 
vse dni v tednu nudijo strokovno pomoč izkušeni psihologi, 
psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega 
zdravja. S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo 
ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih 
ukrepov soočajo z različnimi stiskami. 
 
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, zdravstvenih domov po Sloveniji, Društva psihologov 
Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze 
za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja 
zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine 
Slovenija – TOM telefon.  

Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj 
prinaša drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občutke 
negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje se lažje 
soočajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja aktualna situacija 
realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposlitve ter socialno-
ekonomskega preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo 
za posameznike v prihodnje še težje obvladljive. 

Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore 
posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, 

so se številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile 
telefonsko pomoč, povezale v telefon s skupno številko. 

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za: 

• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo COVID-19; 
• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze 

in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov; 
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-19;
• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na 

delo ali pri težavah, povezanih z delom od doma; 
• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih 

obveznosti in družinskega življenja;
• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in s težavami v 

medosebnih odnosih v času izolacije;
• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija. 

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom SARS CoV-2 
(boleznijo COVID-19) in ukrepi, povezanimi z njim,  pa še 
vedno velja, da se obrnete na Klicni center za informacije o 
novem koronavirusu, na telefonsko  številko 080 14 04 ali 
obiščete spletno stran NIJZ oziroma vladno spletno stran.

Zapisal: Matej Vinko, dr. med., spec. javnega zdravja,  vodja 
strokovne skupine za duševno zdravje na NIJZ

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

24 ur, vsak dan.
Klic je brezplačen.

080 51 00
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DELA V ŠPORTNEM PARKU
Dela v Športnem parku Ruše res nikoli ne zmanjka niti v času epidemije

»Od jutri naprej bo za 30 dni za celo Slovenijo razglašena 
epidemija« je sporočil predsednik vlade dne 18. oktobra 
2020. Vedeli smo kaj to pomeni − veliko strožji ukrepi, zaprtje 
določenih storitev, pouk na daljavo, delo od doma … S takšno 
situacijo smo se morali soočiti tudi v Športnem parku Ruše 
in tako že drugič letos zaprli naš kompleks. Izkušnje vedno 
pokažejo, da je vsaka dobra stvar za nekaj slaba in vsaka 
slaba stvar za nekaj dobra. Tako smo se zaposleni ob veliko 
pozitivne energije in upoštevanju vseh ukrepov, ki so bili v 
veljavi, odločili, da bomo naš Športni park Ruše še dodatno 
uredili in poskrbeli, da se boste počutili pri nas res odlično. 

V času zaprtja smo postorili in uredili veliko stvari, upoštevali 
vse ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa in ohranili 
pozitivno energijo, ki nam jo vlivate Vi, naši dragi obiskovalci, 
ko se vedno znova in znova radi vračate k nam. 

Opravili smo naslednja dela: 

• pospravili in na zimo pripravili teraso Bazen bar-a,
• pospravili igrišče za odbojko na mivki,
• pospravili in uredili kontejner pri igrišču za odbojko na 

mivki,
• pobarvali in uredili stole Bazen bar-a,
• uredili okolico športnega parka, 
• uredili in pobarvali leseno ograjo okoli zunanje terase 

bazena, 

• uredili in pobarvali leseno ograjo v wellness-u, 
• umili in pripravili kajake ter kanuje na zimovanje, 
• pospravili čolnarno, 
• zasadili nove rože v športnem parku, 
• uredili in pometli parkirišče,  
• opravili manjša popravila v športnem parku, 
• skrbeli za čistočo zunanjih površin športnega parka, 
• pričeli s prvo fazo menjave vstopnega sistema v športnem 

parku, 
• zamenjali vsa vrata garderobnih omar, 
• pričeli z urejanjem strojnice wellnessa in prostora za 

zaposlene, 
• generalno sčistili celoten Športni park Ruše, in še in še … 

V. d. direktorja Javnega zavoda CEZAM Ruše, Lucija Smolnik, 
je povedala: »Vesela sem, da med zaposlenimi vlada pozitiven 
ekipni duh. Hvaležna sem za takšno zagnano ekipo.«

Zapisal & foto: CEZAM, Športni park Ruše
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KARTICA UGODNOSTI 
Že imaš svojo kartico Šport Ruše, s katero lahko športaš in uživaš ceneje? 

Kartica Šport Ruše je namenjena občanom Ruš ter drugim 
koristnikom prostočasnih objektov in storitev na območju 
Občine Ruše. 

S kartico želimo spodbujati rekreacijo in zdrav način življenja. 
Imetniki kartice imajo številne ugodnosti – cenejše in lažje 
dostope do objektov v občini Ruše in širše ter do pravočasnih 
informacij o športno-družabnem življenju v kraju.

Osnova sistema kartice Šport Ruše so storitve in objekti 
v lasti in upravljanju Občine Ruše in Javnega zavoda 
CEZAM. V nadaljevanju bomo te popuste razširili tudi na 
druge ponudnike. Ponudili bomo ugodnosti tudi pri drugih 
dejavnostih naše občine in lokalnih ponudnikov različnih 
storitev. Tudi pri vseh kulturnih dogodkih, abonmajih in 
festivalih boste s kartico Šport Ruše deležni raznih popustov in 
drugih ugodnosti.

KDO LAHKO PRIDOBI KARTICO?

Kartico lahko pridobi vsakdo. Kartica je vezana na osebo in ni 
prenosljiva. Uporablja jo lahko samo imetnik, katerega ime je 
navedeno na kartici. Kartica velja leto dni od izdaje oziroma 
plačila letne članarine. Imetnik lahko koristi brezplačno storitev 
ali popust samo ob predložitvi kartice.

KAKO PRIDOBIMO KARTICO ŠPORT RUŠE?

Obrazec za kartico lahko pridobimo na recepciji Športnega 
parka Ruše ali na spletni strani. Na recepciji Športnega 

parka Ruše se z osebnim dokumentom preverijo podatki in 
poravna letna članarina. Ob prejemu kartice dobi imetnik tudi 
informacije z osnovnimi napotki o načinu uporabe kartice in z 
vsemi ugodnostmi.

KAKŠNE UGODNOSTI IMAMO S KARTICO ŠPORT RUŠE? 

Kartica Šport Ruše imetnikom prinaša 10 % generalni popust 
na vse storitve Športnega parka Ruše in 20 % popust na 
dolgoročne vstopnice. Hkrati obiskovalcem nudimo obročno 
odplačevanje in uporabnikom zunanjih športnih površin 
uporabo garderob ter tušev brezplačno! Imetnike kartice preko 
elektronske pošte tudi redno obveščamo o ugodnostih in 
novih akcijah.  

CENA KARTICE

Letna članarina kartice Šport ruše znaša za:

• odrasle 10 evrov, občane Ruš 5 evrov,
• otroke od 6-14 let, študente in upokojence 5 evrov,  

občane Ruš 2 evra.

Za vse otroke od 0 do 5 let je kartica brezplačna.

Za več informacij nas prosim kontaktirajte na telefon 02 673 
05 03 ali 051 624 401 ali na e-mail info@sportniparkruse.si, 
vsak dan med 8. in 21. uro.

Zapisal & foto: CEZAM, Športni park Ruše
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PODVODNA RAZSTAVA
Moje Ruše: Pred 100 leti in danes

Edinstvena podvodna razstava v Sloveniji, ki jo je 
Javni zavod Center za mlade Ruše (CEZAM Ruše) 
pripravil skupaj z Občino Ruše in potapljaškim 
društvom Nitro Diving. 

V Športnem parku Ruše je Javni zavod Center za mlade Ruše 
skupaj z Občino Ruše in potapljaškim društvom Nitro Diving 
pripravil podvodno razstavo z naslovom: Moje Ruše – pred 
100 leti in danes. Takšne razstave so v Sloveniji redke in so 
prav posebne, saj se je za ogled razstave potrebno potopiti. 
Fotografije so izobešene pod vodo, zato so obvezna oprema 
ob ogledu plavalna očala ali maska. Organizatorji so zagotovili 
brezplačno izposojo plavalnih očal, ki jih je moč dobiti pri 

reševalcu iz vode. 

Podvodna razstava je na ogled že od 3. oktobra 2020, vendar 
smo možnost ogleda podvodne razstave podaljšali, saj si 
želimo, da si razstavo ogleda čim več naših obiskovalcev. 
Fotografije prikazujejo, kako so se Ruše spremenile v stotih 
letih − od začetka 20. stol. do danes. Starejše fotografije so 
pridobljene iz arhiva PD Ruše in osebnih arhivov posameznih 
ruških družin, fotografije današnjega časa pa so avtorstvo Olge 
Malec in Laure Šoštarić, uslužbenk Občine Ruše.

»Obiskovalcem našega Športnega parka v Rušah želimo 
vedno ponuditi in pripraviti nekaj novega, inovativnega, zato 
smo se odločili, da pripravimo podvodno razstavo skupaj s 
potapljaškim društvom Nitro Diving in Občino Ruše. 

Uspelo nam je! Podvodno razstavo si je v tem času ogledalo že 
veliko več ljudi, kot smo pričakovali, in odzivi so odlični. To je le 
eden izmed pokazateljev, da se v Športnem parku res trudimo 
za naše obiskovalce in jim želimo ponuditi le najboljše,« je 
povedal Jan Sredenšek, vodja športnih programov v Športnem 
parku Ruše. V. d. direktorja CEZAM, Lucija Smolnik, pa dodaja: 
»Všeč so mi inovativne ideje, ki pustijo prostor tudi domišljiji. 
Zagotovo bodo Rušani skozi ogled predstave obudili lepe 
spomine morda na svoje otroštvo, pa tudi današnji čas, ki kljub 
nenehnemu jemanju ne more vzeti, kar je najbolj dragoceno – 
naših spominov.«

Zapisal & foto: CEZAM, Športni park Ruše

18. KANTFEST
Vseslovenska Kantavtorska Ambasada za mlade OŠ Janka Glazerja in GSKŠ Ruše

Festival kantavtorjev Kantfest v prizadevanju, da mladim 
približa pisanje besedil in »delanje« glasbenih komadov 
oziroma pesmi, nadaljuje s svojimi delavnicami, ki jih v okviru 
projekta Kantavtorske Ambasade poskuša uveljaviti kot 
vseslovenski projekt. 

Ruše pa glede tega postajajo primer dobre prakse, saj v 
sodelovanju z OŠ Janka Glazerja Ruše in GSKŠ Ruše tudi 
v novi šolski sezoni nadaljuje s kreativnimi delavnicami 
za najmlajšo populacijo. Na tak način želi na najmlajšo 
populacijo (8., 9. razred osnovne in dijaki srednje šole) prenesti 
potenciale in znanje svojih članov in sodelavcev, med katere 
sodijo najboljši in najbolj uveljavljeni slovenski kantavtorji in 
kantavtorice. 

Tokrat smo zaradi covida-19 vse skupaj izvedli online 
oziroma preko spleta in Zoom aplikacije. Tako smo navkljub 
ustavljenemu kulturnemu utripu uspeli skupaj ustvariti 
»komad«. Kar 28 udeležencev je v četrtek, 12. novembra 2020, 
od 15. ure sodelovalo v ustvarjanju, ki ga je vodila kantavtorica, 

glasbena kritičarka in antropologinja Katarina Juvančič skupaj 
s kitaristom in producentom Dejanom Lapanjo.

Skupaj sta mladim predstavila nekaj elementov − veščine, 
znanje in tehnike ustvarjanja in druge pomembne stvari, 
ki stojijo za dobrimi »komadi«. Tako je na daljavo nastajal 
komad preko skupnega dokumenta, ki smo si ga vsi delili 
na zaslonu in preko klepeta dodajali predloge v živo nastalo 
prečiščeno besedilo, ki ga je Dejan med različnimi poskusi 
sproti uglasbljal. Skupaj pa smo ga celo zapeli. Na koncu smo 
dobili komad in mu dali ime NOSIM MEČ. Besedilo, akorde in 
avdio posnetek smo arhivirali in čakajo na nadaljevanje, da ga 
izpilimo in spoliramo za občinstvo.

Vseslovensko Kantavtorsko Ambasado podpirajo: Društvo 
Glazerjeva domačija, CEZAM, Klub kulturnih ustvarjalcev KU 
KU, OŠ Janka Glazerja, GSKŠ Ruše in Občina Ruše.

Zapisal: Peter Andrej, CEZAM
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SAM SVOJ AVTOR
Kako kultura preživi ob ustavljenem javnem življenju?

»Sam svoj avtor« ali o inovativnosti in ustvarjanju na 
daljavo. Bistvo ustvarjanja je, da je vedno namenjeno 
nekomu. Drugemu. Redko samemu sebi.

Predpogoj, da se to srečanje zgodi, je stik. Tisto ustvarjeno 
lahko poimenujemo z različnimi imeni: umetnina, ljubiteljski 
izdelek, kulturna izmenjava ipd. Namenoma naj ga poimenujem 
− kulturni produkt, tako mu slečemo umetniško meglico in ga 
že obravnavamo kot produkt na polici. Produkt, v katerem je 
sešteto vse delo, embalaža, cena in dostopnost. Pa smo tam, 
kulturniki (posamezniki, društva, zavodi, festivali …) ustvarjamo 
take žive produkte, dogodke, srečanja, izmenjave izkušenj, do 
katerih ljudje sedaj ne morejo. Kako preseči to stanje, ki se je 
postopoma slabšalo in se še slabša?

CEZAM se je s svojo kulturno dejavnostjo in produkcijo 
festivalov že od pomladi prilagajal in vseeno s precejšnjimi 
mukami in iznajdljivostjo izpeljal to, kar imenujejo »industrija 
dogodkov«. Sedaj, ob popolni zapori, pa smo odkrili (jasno, 
nismo edini), da ta digitalni svet online življenja s svojimi 
labirinti aplikacij vseeno ponuja možnost nekega seveda 
drugačnega stika, kjer pa vseeno prihaja do kulturne akcije in 
reakcije. Celo do ustvarjanja. 

Kot kaže, bomo to v prihajajočem času še prisiljeni uporabljati, 
zato se bomo s takim okoljem poskušali čim bolje seznaniti 
in znanje deliti še s kom. Naj kot primer izpostavim kreativno 
delavnico z imenom SAM SVOJ AVTOR. Zelo spominja na 
tisto znano »sam svoj mojster«. Sam svoj avtor je kreativna 
delavnica pisanja besedil in glasbe, ki smo jo nedavno, 14. 
novembra 2020, izvedli preko Zoom aplikacije. Delavnico, ki 
se je spopadala s temo KAKO NAPISATI BOLJŠE BESEDILO?, 
je vodila kantavtorica, glasbena kritičarka in antropologinja 

Katarina Juvančič in je bila odprta za celotni slovenski prostor. 
Lahko pa bi bila tudi mednarodna, kajti Kantfest itak že deluje 
v tej smeri. Spoznali smo lahko nabor nekih spretnosti in 
prijemov, ki pri pisanju pridejo v poštev. Posebej je zanimivo, 
da pri tovrstnih »izmenjavah« izkušenj ustvarjanja na začetku 
obstaja določeno nelagodje glede pisanja v javnosti in neki 
misterij o "intimnosti ustvarjalnega akta". Res pa je tudi, da 
gre za določene prijeme, ki preraščajo v obrtno spretnost. In 
gre za stik, čeprav virtualen, iz katerega človek vseeno črpa 
prepotrebne snovi za nov »izdelek«, kulturni produkt ali karkoli 
drugega, kar nas bo razveseljevalo še pred pomladjo. Kdo bi 
vedel?

Delavnico so omogočili: CEZAM, Klub kulturnih ustvarjalcev 
KU KU, OŠ Janka Glazerja, GSKŠ Ruše, Društvo Glazerjeva 
domačija, JSKD in Občina Ruše.

Zapisal: Peter Andrej, CEZAM
Fotografija zaslona: Sonya Frank
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DECEMBER V RUŠAH
Praznični december je čas navdiha

Lepo smo že zakorakali v najlepši čas leta, ki nas letos še 
posebej postavlja pred izziv, kako stopiti iz poznanih načinov 
praznovanja. Tudi za nas kot javni zavod je bilo to leto polno 
izzivov, hkrati pa nas je popeljalo v nove, še nedoživete zgodbe 
pa tudi v nove oblike dela. 

V tem času bi že veselo drsali na našem Velikem drsališču 
Ruše, uživali v druženju na koncertih, predstavah, ledenih 
pravljicah. A korona je tudi za decembrski čarobni čas izbrala 
drugačne načrte. Z županjo Urško Repolusk in programsko 
ekipo smo se zato odločili december v Rušah praznovati malo 
drugače. 

Ker letos ne bo mogoče druženje na našem drsališču, smo 
se odločili, da pomagamo tistim, ki v teh nepredvidljivih in za 
nekatere resnično težkih časih ne zmorejo sami. Tako smo 
skupaj s humanitarno organizacijo Rdeči Križ Slovenije, enoto 
Ruše, pripravili posebne dobrodelne pakete za socialno najbolj 
ogrožene posameznike in družine. 

Da pa ne bo manjkalo doživetij, smo v decembru pripravili 
tudi spletne praznične dogodke – SVETLICE 2020: Praznični 
december na spletu, ki jih boste lahko doživeli v varnem okolju 
svojega doma. 

Vabljeni k ogledu otroške glasbene predstave Pujsa Pepa piše 
Božičku v izvedbi Alenke Kolman, »online malo drugače« z 
Gašperjem Bergantom, Sašom Staretom in prijatelji, koncert 
v sklopu 18. Kantfesta – mednarodnega festivala avtorske 
glasbe, kjer se bodo predstavili mladi ustvarjalci ter čuten 
akustični koncert Ditke ob njeni 10. obletnici delovanja. 
Spremljajte nas na Facebook strani Cezam ter Cezam TV 
kanalu na YouTube, kjer bomo sproti objavljali dogodke.

Na posvetu mladinskih centrov Slovenije smo imeli priložnost 
sodelovati v zanimivi delavnici "Nahranimo svojo dušo v 
času epidemije", ki jo je vodila pedagoginja Tatjana Verbnik 
Dobnikar. Skoznjo smo vsi, ki delamo z mladimi in za mlade, 
želeli javnosti sporočiti idejo o tem, kako pomembno je, sploh v 

teh časih, da smo v navdih drug drugemu. 

V teh prazničnih dneh vam ekipa CEZAM-a zatorej želi, da si 
vzamete čas zase in nahranite svojo notranjost; tako boste 
lažje v navdih vsem okoli sebe. 

Lepe in mirne božične praznike in vse dobro vam želimo v 
prihajajočem letu 2021. Veselimo se snidenja v Športnem 
parku Ruše in na prireditvah, ki jih pripravljamo za vas!

Zapisala: Lucija Smolnik, CEZAM
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GASILCI PGD SMOLNIK
Gasilci PGD Smolnik z inovativnostjo k požarni preventivi

Gasilci PGD Smolnik smo se oktobra, meseca požarne 
varnosti lotili na drugačen način. Znano je, da smo gasilci PGD 
Smolnik vsako leto priredili Dan odprtih vrat PGD Smolnik, kjer 
so si obiskovalci lahko pogledali vozni park, gasilska orodja in 
pripomočke ter navsezadnje tudi praktične prikaze.
 
Letošnjega meseca oktobra, ki je posvečen predvsem 
ozaveščanju ob požarni preventivi, pa smo se lotili na virtualni 
način. Posneli smo več pogovorov in pridružile so se nam 
tudi znane osebe. Med naše goste smo tako povabili pevca 
Mirana Rudana in pevko Nušo Rojs. Oba sta se preizkusila v 
gasilskih veščinah. Sodelovali smo tudi z Dispečersko službo 
zdravstva in v sodelovanju z njimi izdelali filmček gasilcev prvih 
posredovalcev, ki smo ga objavili 16. oktobra – na svetovni 

dan oživljanja. Vse posnetke si lahko ogledate na Facebook 
kanalu PGD Smolnik.
 
Gasilci PGD Smolnik smo se odločili s takšno preventivo 
nadaljevati, saj menimo, da doseže večji del občinstva, 
predvsem mladih. Pristopili smo k sodelovanju snemanja 
osveščevalnega videa »Skupaj zmoremo«, ki ga je izdelalo 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Za nekaj časa 
smo bili zaradi strožjih ukrepov vlade snemanja primorani 
ustaviti.  Nadaljevali bomo, ko bo za to priložnost, do takrat pa 
ostanite zdravi in upoštevajte ukrepe.
 
Zapisal: Uroš Zorman, poveljnik PGD Smolnik 
Foto: Arhiv PGD Smolnik

STOLPA NI VEČ
Leto dni od odstranitve stoletnega simbola ruškega in bistriškega Pohorja

Petnajstega oktobra je minilo leto dni, odkar je bil odstranjen 
stoletni simbol ruškega in bistriškega Pohorja na Žigartovem 
vrhu (1346 m), namreč razgledni stolp, imenovan tudi »Žigartov 
turn« ali »prstek na vrhi« Pohorja.

V Sloveniji imamo približno 50 stolpov, ki na različnih vrhovih 
ponujajo razglede po naši domovini in še daleč preko njenih 
meja. Vsakdo pozna Aljažev stolp na vrhu Triglava, ki ga je 

postavil dovški župnik Jakob Aljaž leta 1895, malokdo pa ve, 
da je bil naslednji stolp zgrajen že čez 8 let prav pri nas, na 
Pohorju. Leseno konstrukcijo stolpa, visoko 36 metrov, so 
leta 1903 postavili člani Podravske podružnice planinskega 
društva iz Ruš, kjer je bil tudi sedež te podružnice Slovenskega 
planinskega društva leta 1901. Njeno območje je obsegalo od 
Lipnice v Avstriji do Rogaške Slatine in od Slovenj Gradca do 
Ljutomera.
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Foto: Snemanje z Miranom Rudanom - fotografija narejena pred strožjimi ukrepi vlade



Ob otvoritvi stolpa na Žigartovem vrhu se je 6. septembra 
1903 zbralo približno 700 ljudi, kar je predstavljalo nekakšen 
narodni tabor in kar ni bilo všeč nemškim oblastem v Mariboru. 
A na žalost tako visoka lesena konstrukcija ni bila kos močnim 
jesenskim vetrovom in je stolp že naslednje leto, v mesecu 
novembru, zrušila burja. Rušani in Bistričani so tedaj žalostni 
prihajali na kraj, kjer je nenadoma izginil tisti »prstek na vrhi 
Pohorja«, saj je stolp močno štrlel nad obzorje gozdov. Celo 
pesnik Janko Glazer – tedaj star 11 let − je šel z očetom 
pogledat, kaj se je s »turnom« zgodilo. Kar nekaj let so ljudje 
govorili o tem izginotju velikega »znamenja« na vrhu Pohorja, ki 
pa ga pozneje niso več videli.

Neznani kronist tistega časa je o tem dogodku v svoj dnevnik 
zapisal nekako takole: »Še nešni dejn col dobro vejm, kak nu 
kodi je tistokrat blu. Glih tak, ku bi vilke mešne bukvice bral. 
Blu je glih tisto lito, ko sma s Tijekom pojidla eno cejlo vilko 
rajnglo pečenih pauhov no kislega zila dol pri oči Grizati. Tej 
su nam prpovedvali, da hudijo vsako jutro s starimi pantoflami 
vunta na gank gledat, či še tisti prst na vrhi Pohorja unta čez 
smerike gleda. Toti prst či bil keka druga, ko Žigartou turn je 
tau bil. Visuk je bil tak, da bi zgr na vrhi lehko s prstom mesnc 
v nos štoknau. 

Oča Grizat so hudli vsako jutro vunta gledat, nu prst je vsako 
jutro vunta lukao. Eno jutro, menda dva kedna po vernih dušah 
pa prsta več ni blu nikir. Koka vilka žalost je te zarangirala po 
celejm tutem Poharji, toka hubda žalost, da je oči Grizotu srce 

skor na dvouje poknalo!«

Ni znano, kdaj so postavili naslednji stolp na istem mestu, 
verjetno pa zelo kmalu, ker ga je najti na mnogih fotografijah 
iz tistega časa. Slednji je bil visok 23 m in obnovljen leta 1976, 
ko je lesena konstrukcija odpadla od betonske in se je bilo 
možno nanj povzpeti po kovinski lestvi. Na kovinski ploščici 
je bilo razbrati, da je stolp geodetskega pomena in da ga je 
postavil Geodetski zavod iz Ljubljane. Do odločitve, da se 
stolp odstrani, je prišlo v letu 2019, ko je bilo ugotovljeno, da 
že predstavlja nevarnost za obiskovalce, saj so udari strel in 
utrujenost materiala naredili svoje. 

Naša generacija je ponosna, da smo lahko neštetokrat zrli 
v daljave s tega stolpa, prihajali do njega od Ruške koče in 
se pod njim zabavali po napornem »žegnanju« pri Arehu, se 
od njega spuščali na smučeh ali na kolesu v dolino, poleti in 
pozimi, podnevi ali pa ponoči. Takih nepozabnih trenutkov se 
rad spominja tudi Kapunov Joža, gospodar Žigartove kmetije 
iz Bojtine 21, na čigar zemljišču je stal ta simbol razgledov. 
Planinci z obeh bregov tega dela Pohorja pa smo še bolj 
veseli, da smo lahko z njegovim dovoljenjem in z njegovo 
pomočjo ob prvi obletnici, odkar stolpa ni več, postavili 
skromno oznako. 

Da bodo pohodniki seznanjeni, kam so prišli in na kako 
pomembno točko jih je pripeljala oznaka Ruške planinske 
poti. Žigartov vrh je namreč njena najvišja točka in najvišji vrh 
ruške občine. Sicer pa si bodo ruški planinci prizadevali, da v 
prihodnosti postavijo večjo informativno tablo z navedbo vseh 
zgodovinskih dejstev, ki bo pričala, kar se je na tem vrhu nekoč 
dogajalo.

Zapisal & foto: Franček Hribernik, Planinsko društvo Ruše
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Foto levo: Razglednica Žigartovega stolpa in dogodkov s pohodov in iskanja 
gozdnih škratov.

Z leve:  Tomaž  Hribernik, Jure in Jože Kapun in Franček Hribernik - ekipa, ki je 
postavila tablo na Žigartovem vrhu



NAJBOLJŠI ŠTUDENT UM
Naš občan, Aljoša Polajžar, je najboljši študent UM v letu 2019/2020

Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro 
Maribor d.d. in Energijo plus d.o.o. že osmo leto zapored 
izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta 
Univerze v Mariboru. Razpis je namenjen nagrajevanju 
najboljših študentov za njihovo študijsko odličnost in motivaciji 
pri nadaljnjem izobraževanju.

Najboljši študent Univerze v Mariboru je na podlagi ocene 
strokovne komisije postal Aljoša Polajžar, občan Občine 
Ruše, ob podelitvi nagrade še študent 2. letnika magistrskega 
študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru. Aljoša je postavil tudi novi mejnik v številu doseženih 
točk. Oktobra letos je začel z doktorskim študijem prava ter se 
na Pravni fakulteti UM zaposlil kot mladi raziskovalec.

Nam prosim lahko poveste nekaj o sebi. Kako to, da ste se 
odločili za študij prava?

Že tekom srednje šole sem v medijih redno spremljal aktualne 
državne zadeve. Pojmi, kot so ustavno sodišče, kazenski 
postopek, pritožba, državni organi, človekove pravice, 
Evropska unija itd., so se redno pojavljali. Že takrat me je 
zanimalo več o tem, kako deluje »kolesje sistema«, v katerem 
živimo. Pritegnila so me vprašanja, povezana z delovanjem 
družbe in države. Študij prava je ponujal preučevanje prav 
teh vprašanj, obenem pa neposredno praktično uporabnost. 
Tekom let se je to potrdilo, saj je znanje prava zelo koristno v 
vseh vrstah zadev in postopkov, v katerih se lahko znajdemo 

tekom življenja. Če pravijo, da sta edini gotovi stvari v življenju 
davki in smrt, bi temu lahko dodali še »pravne probleme«. 

Kaj menite, da vam je dalo prednost pri pridobitvi naziva 
najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 
2019/2020?

Na razpis se vsako leto prijavijo najboljši študentje različnih 
fakultet in študijskih smeri, tako da se mora za zmago marsikaj 
poklopiti. Temeljne predpostavke so gotovo dobro zdravje in 
odsotnost kakšnih večjih osebnih in finančnih težav tekom 
študija. Vse našteto bi lahko in pri marsikomu predstavlja veliko 
oviro za posvetitev študiju. Nadalje pa je pomembna stalna 
aktivnost tekom vseh študijskih let. Tako sem počasi nizal 
različne dosežke, ki so se upoštevale v okviru izbora.

Kje ste še aktivni v okviru študijskih in ob študijskih 
dejavnostih?

Po zaključku študija sem se oktobra letos zaposlil na 
Pravni fakulteti UM kot mladi raziskovalec. Tekom študija pa 
sem deloval kot študent tutor, član Evropskega združenja 
študentov prava (ELSA), udeleženec pravnih posvetov/
tekmovanj, poletnih šol, somentor ekip na pravnih tekmovanjih, 
poročevalec s pravnih posvetov, raziskovalec na projektih, član 
organov fakultete in univerze itd. Skratka, večino aktivnosti je 
bilo neposredno povezanih s področjem študija. Najraje pa 
sem opravljal delo študenta tutorja (pomoč študentom nižjih 
letnikov), saj rad razlagam pravo, zato me je to delo osrečevalo.

Ste dosegli še katero drugo nagrado?

Na ravni univerze sem prejel še Rektorjevo nagrado za 
najboljše študijske uspehe v generaciji. Ob tem sem prejel še 
nekaj nagrad s pravnih tekmovanj, ki so potekala v Sloveniji in 
po svetu.

Kakšni so vaši cilji v prihodnje?

Upam, da bom lahko nadaljeval z delom v raziskovalno-
pedagoški dejavnosti v povezavi s pravom. Zato je naslednji 
pomemben cilj uspešen zaključek doktorskega študija, za 
kar pa bom potreboval nekaj let. Nadalje pa upam, da bodo 
izsledki mojega dela koristni tudi za prakso oziroma razvoj 
države/družbe nasploh. Sicer pa nikoli ne veš, kateri drugi 
izzivi in priložnosti bodo prišli tekom naslednjih let, tako da se 
bom pustil presenetiti in se »prepustil toku«. 

Bi še kaj sami dodali?

Vsekakor gredo vse zahvale za uspešen študij moji družini ter 
vsem ostalim, ki so me tekom študija spodbujali in podpirali. 
Pa tudi državi, ki v okviru svoje socialne vloge že vrsto let 
omogoča brezplačen študij (kar v številnih drugih državah ni 
samoumevno).

Foto: Arhiv Univerze v Mariboru
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SKUPINA "NIKOLI NI PREPOZNO"
Zabavnoglasbena skupina »Nikoli ni prepozno« v slovo vodji harmonikarju Martinu 
Repolusku

Že ime naše zabavnoglasbene skupine »Nikoli ni prepozno« je 
dokaj zgovorno. Delujemo kot sekcija v Društvu upokojencev 
Ruše. 

Celo desetletje smo se imeli lepo. Zadnja leta je bil naš vodja 
harmonikar Martin Repolusk. Ne glede na težo let, ki smo 
jih nosili, smo bili ustvarjalni. Imeli smo mnogo glasbenih 
nastopov, s katerimi smo poželi veliko navdušenja poslušalcev.

To zadnje leto pa je vse zasenčila korona. Prepovedana so bila 
vsa druženja, vse naše aktivnosti, tako nastopi kot tudi vaje. V 
celem letu smo bili zelo malo na odru.

In kot da to ni dovolj, nam je nenadoma umrl naš Martin. Bil je 
pravi virtuoz in ni je bilo melodije, ki je on ne bi usvojil. Njegova 
harmonika je pod njegovimi prsti igrala za dušo. Njegova 
ljubezen do glasbe je trajala že od mladih let in glasba mu je 
ogromno pomenila.

Tudi ko je na vaje prišel utrujen od napornega dela v njegovem 
vinogradu, se je razživel takoj, ko je prijel za svojo harmoniko. 
Vedrina in moč sta se mu v hipu povrnili.

Bil pa je tudi naš dober prijatelj, človek, ki je vedel, kaj v 
življenju največ šteje. In zato smo se ob njem počutili prijetno 
in radostno. Dobro voljo je širil tudi s svojimi nadvse zabavnimi 
šalami. 

Oh, kako smo se imeli lepo, kako lepo je zvenela naša glasba, 
kako nas je povezovala, koliko medsebojne sreče smo bili 
deležni v teh minulih letih.

Toda usoda te nam je, dragi Martin, naenkrat vzela, naša 
skupna pesem je utihnila in nastala je velika praznina.

Ostal pa si zapisan globoko v naših srcih in hvaležni smo, da 
smo se lahko veselili s teboj. Hudó te bomo pogrešali.

Zapisali: Jože, Dolfa, Silvo, Dubi, Marjan in Irena, DU Ruše
Foto: Osebni arhiv
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

18 občin širšega Mariborskega območja, med njimi tudi 
Občina Ruše, je konec leta 2019 z namenom skupnega 
opravljanja določenih strokovnih in razvojnih nalog ustanovilo 
Skupno občinsko upravo Maribor. Skupna uprava je v 
letu 2020 za ustanoviteljice izvajala naloge občinskega 
inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva in varstva 
okolja, v prihodnje pa bomo predvsem zaradi stimulativnega 
državnega financiranja našo dejavnost širili tudi na ostala, 
zakonsko opredeljena področja.

Namen vzpostavljanja skupnih občinskih uprav je povezovanje, 
naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje pogojev za 
boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje. Ker je ena 
izmed nalog skupne občinske uprave tudi informiranje, vam 
tokrat posredujemo koristne informacije.

Skupna služba varstva okolja

• Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne nalože 
(EKO sklad)

Občane občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave Maribor 
− Skupne službe varstva okolja obveščamo, da je na spletnih 
straneh EKO sklada odprtih še kar nekaj javnih pozivov za 
nepovratne finančne spodbude občanom v nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije (OVE) in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (URE), ki so na razpolago do objave 
zaključka javnega poziva. Spodbude so na voljo kot subvencije 
in/ali krediti, naložbe so lahko samostojne ali skupne, temu pa 
so prilagojeni tudi javni pozivi.

Kot samostojno naložbo (subvencijo ali kredit) lahko občani 
izbirajo med naslednjimi:
1 - Ogrevanje, prezračevanje, izolacija in okna
a. gradnja solarnega ogrevalnega sistema;
b. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno 

ogrevanje stanovanjske stavbe;
c. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno 

ogrevanje starejše stanovanjske stavbe;
d. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 

stanovanjske stavbe;
e. priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem 

daljinskega ogrevanja;
f. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši 

stanovanjski stavbi;
g. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske 

stavbe;
h. toplotna izolacija strehe, stropa proti neogrevanemu prostoru 

v starejši stanovanjski stavbi;
i. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim 

prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
j. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 

zraka v stanovanjski stavbi.

2 - Vozila
Nepovratna sredstva se lahko pridobijo za:

• nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
• predelavo vozila v električno vozilo, in sicer tako, da 

je serijsko vgrajen motor na notranje izgorevanje 
nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

3 - Električna samooskrba
Subvencije lahko pridobite za mikro sončne elektrarne, 
medtem ko so za male sončne, vetrne in vodne elektrarne in 
mikro soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) na 
voljo krediti.

4 - Nakup/gradnja/celovita obnova stanovanjske stavbe

a. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali 
dvostanovanjske stavbe;

b. celovita obnova starejše eno- ali dvonadstropne stavbe in
c. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski 

tri- in večstanovanjski stavbi.

Izključno kredite lahko pridobite za:
• osebna vozila na plin, čistilne naprave za pitno vodo, male 

čistilne naprave, nakup in namestitev hišnih protipoplavnih 
pregrad, ponikovalne sisteme za padavinske vode, 
oskrbo s pitno vodo, prekritje objektov z rastlinsko odejo, 
priklop na javno kanalizacijo, priklop na vodovodno 
omrežje, zbiralnike deževnice, zamenjavo azbestne kritine, 
zamenjavo cevi in oblog, ki vsebujejo nevarne snovi, 
hišne kompostnike in gospodinjske aparate A+ ali višjega 
razreda.

Kot skupinske naložbe (tri ali več posameznih delov stavbe) se 
lahko prijavite za:
a. toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti 

terenu;
b. toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa 

proti neogrevanemu prostoru/podstrešju;
c. toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim 

prostorom/kletjo;
d. optimizacijo sistema ogrevanja in
e. vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 

zraka.

V javnem pozivu na spletni strani ekosklad.si lahko za vsako 
posamezno naložbo najdete konkretne pogoje, ki jim morajo 
ogrevalne in druge naprave ustrezati, da lahko kandidirate na 
javnem pozivu. Subvencije in krediti so na voljo celo leto, do 
preklica. 

Skupna občinska uprava za skupno opravljanje določenih strokovnih in razvojnih nalog
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Kdo se lahko prijavi na javni poziv?

Na javnem pozivu lahko kandidirajo občani in fizične 
osebe, ki so investitorji, lastniki ali solastniki nepremičnine, 
imetniki stavbne pravice, družinski člani lastnika in najemniki 
nepremičnine, kjer bo izveden ukrep. Kot fizična oseba po tem 
pozivu ne šteje samostojni podjetnik.

Gospodinjstvom z nizkimi dohodki, ki se soočajo z energetsko 
revščino, je na voljo program Zero 500, financiran iz 
kohezijskih sredstev, namenjen kot nepovratna spodbuda 
za energetsko prenovo. Trenutno aktualen poziv je odprt do 
31. decembra 2020, kandidirajo pa lahko fizične osebe, ki 
prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek (zadnjih devet 
mesecev) in so solastniki vsaj ½ nepremičnine. Subvencija 
pokriva 100 % naložbe.

Vloga mora biti popolna, vsebovati mora vsa dokazila, ki so v 
javnem pozivu zahtevana za posamezno področje (dokazila so 
za posamezna področja različna). 

Pri tem je potrebno paziti tudi, kdaj oddamo vlogo (pred ali po 
začetku investicije), saj so tudi tukaj zahteve različne.

V času nastanka tega obvestila (20. oktobra 2020) je v čakalni 
vrsti 14.589 prosilcev, čakalna doba za rešitev vloge pa 7 
mesecev.

Natančne informacije o načinu prijave, tehničnih zmožnostih 
glede na konkretno lokacijo, o pogojih prijave (tehničnih 
karakteristikah) in o načrtovanju opisanih ukrepov lahko 
brezplačno dobite pri pooblaščenih ponudnikih in na osebnem 
ali telefonskem svetovanju v pisarni ENSVET, Grajska ulica 7, 
Maribor. 

Prosimo vas, da se na svetovanje predhodno naročite na 
številki 02 23 42 363, 070 574 630 ali e-mail: info@energap.si . 

Zapisala: Skupna občinska uprava Maribor

PRAVILNO KURJENJE
Uporabni nasveti za kurilno sezono in čistejšo občino

Letošnja kurilna sezona se je pomaknila kar daleč proti 
koledarski zimi. V oktobru smo beležili dokaj visoke 
temperature zunanjega zraka, ki se nadaljujejo tudi v 
novembru. Vztrajanje toplega vremena pa zamika tudi kurilno 
sezono, kar je z vidika kakovosti zraka sicer dobro, je pa, žal, 
pokazatelj vse večjih podnebnih sprememb v lokalnem okolju. 

H kakovosti zunanjega zraka lahko veliko prispevamo 
občani sami, saj je v zimskih mesecih ta precej slabša, kar 
je povezano s kurilno sezono in prometom. Ogrevanje stavb, 
priprava tople sanitarne vode in hlajenje imajo na kakovost 
zraka občuten vpliv, zato je zelo pomembna taka izbira 
energenta, ki najmanj onesnažuje okolje. Kljub splošnim 
smernicam o uporabi ustreznega energenta pa v praksi še 

zmeraj velik delež odpade na fosilna goriva in kurjenje z lesno 
biomaso, prav tako nam velikokrat menjavo stare kurilne 
naprave onemogoča finančno stanje gospodinjstva.

Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak?

O kurjenju lesnih goriv je bilo že veliko napisanega, glede na 
dejstvo, da je lahko nepravilno kurjenje velik onesnaževalec 
zraka, pa vseeno velja poudariti naslednje:

Pravilna izbira kurilne naprave

Sodobne naprave so tehnološko napredne, imajo večji 
izkoristek in zato nižje stroške energenta ter občutno nižje 
izpuste dimnih plinov v ozračje. Predimenzioniranost kurilne 
naprave vodi v prehitro zgorevanje in oddajanja prevelike 
količine toplote v prostore, s čimer znatno povečujemo stroške!

Kakovost goriva

Za kurjavo so primerna polena, lesni briketi ali peleti iz 
naravnega, kemično neobdelanega lesa. Barvan, lepljen in 
umazan les ni primeren za kurjavo! Drva za takojšnjo uporabo 
morajo biti primerno suha. Glede na okolje se sušijo različno 
dolgo; od enega leta za smreko in topol pa tudi do treh let 
za hrast. Vsebovala naj bi manj kot 20 % vlage, saj imajo 
vlažna manjši izkoristek, povzročajo večje onesnaženje zraka 
in tudi večje stroške. Prav tako je pomembna velikost polen, 
s čim manj lubja, brez trohnobe. Lesni peleti so različnih 
kakovostnih razredov (A1, A2 in B za domačo rabo in I1, I2 in 
I3 za industrijsko rabo), opredeljeni so glede na delež pepela, 
vlažnost, gostoto nasutja in mehansko obstojnost (delež finih 
delcev). Različni so glede na vrsto lesa (kalorična vrednost) in 
so raznovrstne sestave (čisti les, lubje, smola in druge primesi) 
in dimenzij (premer in dolžina). Kakovostni peleti se izkazujejo 
s certifikatom.
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ODPADNA SILAŽNA FOLIJA
Smernice za odlaganje odpadne folije

Način kurjenja

Najprimernejši način je zgornje odgorevanje goriva od vrha 
proti rešetki, ki se izvede tako, da najprej zlagamo večja polena 
(vzporedno ali križno), nanje polagamo manjše nasekana drva 
ali trske, med katere položimo vžigalni material (npr. lesno 
volno). Z dovodom zraka uravnavamo plamen. Faza vžiganja 
in segrevanja mora biti čim krajša, saj v nasprotnem primeru 
prihaja do nepopolnega zgorevanja in tvorbe CO. Ne pozabite 
na obvezno uporabo senzorjev za ogljikov monoksid!

Vzdrževanje kurilne naprave

Redno čiščenje pepela in pravilno vzdrževanje v skladu z 
navodili proizvajalca je pogoj za dobro delovanje naprave in 
zmanjšanje izpustov v prostor in zunanji zrak. Prav tako je 
pomembno izvajanje rednih pregledov in čiščenje dimniških 
naprav.

Ob doslednem upoštevanju teh osnovnih pravil bo zgorevanje 
v peči s svetlim rumenim ali modrikastim plamenom, brez 
vidnega dima in nizkimi emisijami, medtem ko je za visoke 
emisije značilen temnejši, rdeč ali celo črn plamen in sajast 
dim, v dimniku pa so opazne sajaste in katranske obloge 
(možnost dimniškega požara).

Čeprav lesna biomasa velja za ekološko prijazno, pa lahko iz 
zapisanega ugotovimo, da z neustreznim načinom kurjenja 
okolju povzročimo veliko škode (povišane koncentracije PM 
delcev, benzo(a)pirena, črnega ogljika in drugih onesnaževal 
iz nepopolnega izgorevanja), ki se nam vrača v obliki številnih 
respiratornih, krvožilnih in srčnih bolezni.

Kurjenje odpadkov?

V zadnjih letih se je močno povečala uporaba malih kurilnih 

naprav na lesna goriva v gospodinjstvih, saj je les finančno 
dokaj ugoden energent oziroma ga je v našem okolju relativno 
veliko. Ob tem opažamo tudi povečano onesnaženje zraka 
s trdimi delci na račun kurjenja, kar dokazuje vedno večji 
delež črnega ogljika v teh delcih. Ob lesu ljudje kot gorivo 
uporabljajo različne snovi/odpadke, ki v peč ne sodijo, zato so 
vse bolj pogoste pritožbe na brezvestno ravnanje soobčanov. 
Vedeti moramo, da je mogoče po izpustu iz dimnika (količina, 
barva, gostota dima) sklepati na neustrezno kurjenje. V skladu 
z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki je kurjenje le-teh 
prepovedano, saj s takim početjem neposredno škodujemo 
naravi in ogrožamo zdravje ljudi okoli sebe. 

Glede na pritožbe občanov in z namenom preprečevanja 
nepotrebnega onesnaževanja okolja bo občina organizirala 
poostren nadzor z okoljsko inšpekcijo in dimnikarsko službo, s 
katerim želimo zagotoviti ustrezno in znosno bivalno okolje za 
vse občane ter preprečiti nepotrebne zdravstvene težave. Ob 
tem prosimo občane, da spoštujejo predpise in se tako vedejo 
odgovorno do sebe, svojih bližnjih in ostalih prebivalcev.

Napačen način kurjenja ni samo naša težava, ampak v prvi 
vrsti težava naše bližnje okolice, ki vdihava onesnažen zrak iz 
našega kurišča!

Viri: 

• Vzdrževanje kurilnih naprav in toplotnih črpalk pred in po 
kurilni sezoni, Energap

• Kakovost peletov v Sloveniji 2019, Gozdarski inštitut 
Slovenije

• Zgorevanje lesa v malih kurilnih napravah; Jože Kaplar, 
spletna stran MOP

Zapisala: Irena Kozar, Skupna služba varstva okolja, Skupna 
občinska uprava Maribor

Občani ste opozorili na problematiko neprimernega odlaganja 
odpadne silažne folije, ki nastane kot odpadek kmetijske 
dejavnosti. Zato smo skupaj s SNAGO d.o.o pripravili 
smernice, kako pravilno ravnati s tem odpadkom.

Kaj je silažna odpadna folija?

Na Snagi pojasnjujejo, da silažna folija spada med odpadke 
iz kmetijske dejavnosti s klasifikacijsko številko 02 01 04. 
Odpadna silažna folija zato ni komunalni odpadek in ne sodi v 
okvir javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov. 
Odlaganje v zabojnike za odpadke, poleg zabojnikov ali drugje 
v naravi zato ni dovoljeno. 

Kam z odpadno silažno folijo?

Stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika 
oziroma povzročitelja – kmeta, saj proizvajalci silažne folije 
stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v prodajno 
ceno. Na Snagi pojasnjujejo, da zbirni centri niso namenjeni 
zbiranju tovrstnih odpadkov. Glede na zaznano težavo s to 
vrsto odpadka so v Snagi v pridobivanju dovoljenja za zbiranje 
tega odpadka in že iščejo alternativne možnosti prevzema 
silažne folije. Do takrat vas prosimo, da čisto odpadno silažno 
folijo začasno skladiščite.
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Nepravilno odložena silažna folija

Opozarjamo, da je nepravilno ravnanje s folijo kaznivo in v 
pristojnosti Medobčinske inšpekcije. Po občinskih odlokih je za 
takšne kršitve predvidena tudi globa.

Odstranjevanje odpadkov z uporabo ognja

V naravnem okolju je ne glede na to, ali gre za javne ali 
zasebne površine, prepovedano odstranjevati odpadke z 
uporabo ognja. Uredba o odpadkih določa, da je potrebno 
odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti, odstraniti na predpisan 
način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem, 
odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor pa jih 

ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju. 
V primeru, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju kurijo 
odpadki, pa je za ukrepanje pristojna Inšpekcija za okolje in 
naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor. Opozarjamo, da s 
kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje 
in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem 
ogrožamo zdravje sebi in drugim.

Zapisala: Skupna služba varstva okolja, Skupna občinska 
uprava Maribor

SAMOOSKRBNI VILA BLOK
20 novih sodobnih in energetsko varčnih stanovanj v Bezeni

Vila blok Bezena je lociran na atraktivni, mirni, dobro osončeni 
lokaciji v naselju Bezena. Investitor izgradnje je družba Gradnje 
Lenart d.o.o..

V pritličju in še dveh etažah bo 20 stanovanj različnih velikosti, 
in sicer od eno- do trisobnih. V kletni etaži bo urejenih 16 
parkirnih mest za osebne avtomobile, shrambe in skupna 
kolesarnica, ostala parkirna mesta bodo urejena pred 
objektom. Vgrajeno bo tudi dvigalo od kletne etaže do vrha. 

Na streho objekta bo nameščena sončna elektrarna moči cca 
40 kW, ki bo v solastnini vseh lastnikov stanovanj. Stanovanja 
bodo opremljena z IR paneli za ogrevanje znamke ECOSEN, 
ki bodo po izračunih na letni ravni pokriti s pridelavo lastne 
električne energije, kar pomeni, da se bodo stanovalci z IR 
paneli v kombinaciji s sončno elektrarno greli z ničelnimi 
stroški, preostanek energije bo namenjen za skupne stroške 
oziroma gospodinjsko rabo.

Stanovanja bodo dokončana predvidoma do junija 2021. Več 
informacij o stanovanjih lahko najdete na povezavi http://www.
vilablok.galea.si. 

Zapisala & foto: Gradnje Lenart d.o.o.
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SUBVENCIJE EKO SKLADA
Subvencije EKO sklada za občane, prejemnike redne denarne socialne pomoči

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi 
dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati 
primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po 
sprejemljivi ceni. Energetska revščina najpogosteje prizadene 
najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo 
plačani zaposleni.

Eko sklad občanom, prejemnikom redne denarne socialne 
pomoči, nudi subvencije za več ukrepov, ki bodo pripomogli k 
zmanjševanju energetske revščine in k zmanjšanju stroškov za 
energijo ter izboljšanju kvalitete bivanja:

• 100 % subvencije za socialno šibke občane − 
subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske 
revščine – program ZERO500.

• 100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav.
• 100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe.
• Brezplačni obisk energetskega svetovalca v okviru mreže 

ENSVET na domu, z brezplačnim paketom naprav ter z 
nasveti za manjšo rabo energije. 

OPOZORILO: Pri vseh vlogah je potrebno priložit potrdilo o 
prejemanju denarne socialne pomoči.

100 % SUBVENCIJE ZA SOCIALNO ŠIBKE OBČANE − 
Program ZERO500

Eko sklad je 3. julija 2020 objavil javni poziv za dodeljevanje 
nepovratnih finančnih spodbud socialno šibkim občanom za 
investicije v energetsko obnovo njihovih stavb. Subvencija je 
lahko dodeljena za naslednje ukrepe:

• toplotno izolacijo strehe in/ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru,

• toplotno izolacijo zunanjih sten,
• vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
• zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z 

grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
• zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z 

grelnikom vode s toplotno črpalko,

• vgradnjo lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

OPOZORILO: Ukrepi na objektu se lahko pričnejo izvajati šele 
po podpisu pogodbe.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša kar 100 % 
upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620 evrov 
z DDV. Poziv velja do 31. decembra 2020. Do subvencije je 
upravičena vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

• Je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji.

• Ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na 
naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala.

• Je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki 
urejajo socialne transfere.

• Je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do 1⁄2 
eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali 
solastnik vsaj do 1⁄2 stanovanja v dvostanovanjski stavbi, 
kjer se bo izvedel projekt.

100 % SUBVENCIJA EKO SKLADA ZA ZAMENJAVO STARE 
KURILNE PEČI

Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka povrne celoten strošek zamenjave stare 
peči. Prejemniki so lahko:

• lastniki/solastniki/etažni lastniki ali 
• člani gospodinjstva lastnika/solastnika/etažnega lastnika, 

ki je naveden na odločbi CSD ali
• najemniki v stavbi, katere lastnica/solastnica/etažna 

lastnica je občina ali RS in so tu stalno prijavljeni ali
• člani gospodinjstva najemnika eno- ali dvostanovanjske 

stavbe, katere lastnica/solastnica/etažna lastnica je 
občina ali RS, ki je naveden v odločbi CSD ter so tu stalno 
prijavljeni.

100 % SUBVENCIJE PRI OBNOVI VEČSTANOVANJSKE 
STAVBE

Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki 
so etažni lastniki, povrne celoten strošek njihovega deleža 
naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s tremi ali 
več deli in prenovo skupnih kotlovnic. Pri tem gre za 100 % 
subvencijo pri obnovi bloka (izolacija fasade, strehe, kleti ipd.) 
za prejemnikov delež v okviru prenove bloka. Izkoristijo jo 
lahko tudi pri nakupu nove kurilne naprave na lesno biomaso, 
toplotne črpalke, plinskega kotla ali toplotne postaje v skupnih 
kurilnicah blokov.

Namenjena je prejemnikom redne denarne socialne pomoči 
in/ali varstvenega dodatka, ki so hkrati lastniki ali solastniki 
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stanovanja v starejšem bloku.

BREZPLAČNI OBISK ENERGETSKEGA SVETOVALCA, V 
OKVIRU MREŽE ENSVET, NA DOMU Z BREZPLAČNIM 
PAKETOM NAPRAV TER NASVETI ZA MANJŠO RABO 
ENERGIJE

Kako do brezplačnega obiska na domu in paketa?

1. Odločitev za obisk.
2. Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, 

se lahko pri strokovnem delavcu na njihovem Centru za 
socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO (prijavnico) 
prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na 
domu.

3. Možnost oddaje prijavnice (letak ZERO) tudi preko pošte, 
skupaj s kopijo odločbe CSD o redni/izredni denarni 
socialni pomoči, varstvenem dodatku ali kopijo potrdila o 

prejemanju denarne socialne pomoči.
4. Po pošti nato prejmete obvestilo, kdaj vas energetski 

svetovalec pokliče in se dogovorita za datum obiska na 
domu.

5. Ob obisku energetskega svetovalca na domu prejmete 
še paket brezplačnih naprav in materialov za varčevanje z 
energijo in vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko 
s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, 
tesnila za okna ipd.

Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne 
meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati 
rabo energije in vode in s tem stroške. Z enostavnimi ukrepi 
in brezplačnim paketom naprav, ki ga prejmete med obiskom, 
lahko zmanjšate porabo energije in vode ter letno prihranite do 
100 evrov! Več informacij o nepovratnih finančnih spodbudah, 
ki jih Eko sklad nudi občanom, prejemnikom redne denarne 
socialne pomoči, najdete na spletni povezavi Eko sklada. 

KAKO DO BREZPLAČNEGA 
OBISKA IN PAKETA?

DRUGE SPODBUDE 
EKO SKLADA

1

2

3

5

Odločitev za obisk 

Po pošti prejmete obvestilo, kdaj 
vas energetski svetovalec pokliče 
in se dogovorita za datum obiska 

Obiskna vašem domu, kjer poleg 
svetovanja brezplačno prejmete še 
spodnji paket naprav in materialov

Oddaja prijavnice
na pošto skupaj s kopijo 
odločbe CSD o 
redni/izredni denarni 
socialni pomoči, 
varstvenem dodatku
ali kopijo potrdila o 
prejemanju denarne 
socialne pomoči

 

Z BREZPLAČNIM 
OBISKOM IN 
PAKETOM 
DO NIŽJIH RAČUNOV

Zakaj brezplačni obisk energetskega svetovalca?

Z enostavnimi ukrepi in brezplačnim paketom naprav, 
ki ga prejmete med obiskom, lahko zmanjšate porabo 
enegije in vode ter letno prihranite do 100 EUR!

W W W. E KO S K L A D. S IW W W. E KO S K L A D. S I

100 % subvencija za zamenjavo stare kurilne peči 
za prejemnike redne denarne socialne pomoči ali varstvenega 
dodatka, ki so:   
        lastniki/solastniki/etažni lastniki ALI
        člani gospodinjstva lastnika/solastnika/etažnega lastnika, 
        ki je naveden na odločbi CSD ALI
        najemniki v stavbi, katere lastnica/solastnica/etažna 
        lastnica je občina ali RS in so tu stalno prijavljeni ALI
        člani gospodinjstva najemnika eno ali dvo stanovanjske 
        stavbe, katere lastnica/solastnica/etažna lastnica je 
        občina ali RS, ki je naveden v odločbi CSD ter so tu stalno 
        prijavljeni.

100 % subvencija pri obnovi bloka (izolacija fasade, 
strehe, kleti ipd.) za vaš delež v okviru prenove bloka. 

Namenjena je prejemnikom redne denarne socialne 
pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so hkrati:
         lastniki ali solastniki stanovanja v starejšem bloku.

EKO SKLAD,  j .  s .

Bleiweisova cesta 30 
1000 Ljubljana
01 241 48 20, 080 16 69
ekosklad@ekosklad.si

 V ponedeljek, sredo in 
petek po telefonu med 
12. in 14. uro, osebno
vsak delovni dan med 8.
in 14. uro.

URADNE URE

DO 100 EUR
zmanjšanja letnih
stroškov za energijo 
in vodo.

Nasvete za zmanjševanje porabe električne energije in 
vode ter s tem stroškov v vašem gospodinjstvu.

Brezplačen paket naprav za varčevanje z energijo in 
vodo, kot so: led sijalke, podaljški za elektriko s stikalom 
za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za 
okna ipd.

Pojasnila in pomoč pri namestititvi enostavnih naprav in 
materialov iz paketa brezplačne opreme.

Nasvet o ukrepih za večjo energijsko učinkovitost vašega 
doma ter za izboljšanje bivalnih razmer.

Informiranje o možnostih pridobivanja subvencij za 
izboljšanje energetske učinkovitosti vašega bivališča (npr. 
kako izboljšati način ogrevanja ipd.).

KAJ PRIDOBITE? 
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Pripravite položnice za elektriko, vodo in ogrevanje  
(priporočamo za eno leto nazaj).

Spremljajte, koliko časa so luči pri vas prižgane, kdaj 
perete perilo, posodo, koliko je star vaš hladilnik, pralni 
stroj ipd. (predlagamo, da si zapišete).

Razmislite; vas pozimi zebe, je poleti zelo vroče.

Poiščite načrte ali skice stanovanja/hiše v kateri živite, če 
jih hranite.

Spomnite se, kdaj ste menjali okna, obnavljali fasado, 
streho ipd.

Vsi nasveti energetskih 
svetovalcev ENSVET so 
brezplačni, energetski 
svetovalci vam ne 
bodo ničesar 
zaračunali ali 
poizkušali prodati. Več 
si lahko preberete na 
ekosklad.si.

BREZPLAČNO
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Spoštovane občanke in občani, 

živimo v času, ko je država z omejevalnimi ukrepi za zajezitev epidemije močno posegla v gospodarstvo in še posebej 
prizadela storitveni sektor. Med dejavnostmi, ki še vedno lahko pod omejenimi pogoji delujejo, je tudi gostinstvo. Kot županja 
in vaša sokrajanka ne morem ostati ravnodušna ob spremljanju napora gostincev v občini Ruše, ki se v teh časih trudijo 
obstati in ekonomsko preživeti. V zadnjem mesecu smo lahko spremljali njihov optimizem, prilagoditev delovanja z osebnim 
prevzemom hrane in pijače in napore, da bi še izboljšali in razširili svojo ponudbo. 

Namesto sproščanja ukrepov so naši gostinci v prvi polovici decembra 2020 doživeli nov udarec z zaostritvijo ukrepov. Zato 
vas pozivam, da v decembru vsi skupaj v okviru naših možnosti podpremo naše gostince in jim na takšen način omogočimo 
njihov obstanek v teh težkih časih. 

Ob tem pozivu nisem pozabila na številne druge obrtnike in podjetnike, ki imajo zaradi ukrepov absolutno prepoved dela in 
so kljub državni pomoči zaradi fiksnih stroškov v enako težkem položaju.  

Vljudno prosim, da moj poziv jemljete kot iskren in dobronameren poskus, da v teh časih, z upanjem na svetlejšo skupno 
prihodnost, ohranimo medsebojno solidarnost.  

                                                                                                                                                         Urška Repolusk, županja


