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Spoštovane občanke in občani,

v času, ko pišem uvodnik in z vami delim svoje misli, epidemija še 
traja. Prva moja misel je iskrena želja, da bi naš pomladanski utrip bil 
simboličen znanilec skorajšnjih pozitivnih sprememb v naših življenjih. 
Ta optimizem delim na podlagi številk držav po svetu, ki so zmogle velik 
odstotek zaščite prebivalstva. 

Zavedam se dejstva, da posledice epidemije niso povzročile škode 
le na zdravstvenem področju. Omejitve poslovanja, odpuščanja so 
povzročile gmotne in psihološke stiske, ki so postale del našega 
vsakdanjika. Zato naj bo leto 2021 čas solidarnosti, izostrenega čuta 
za stiske naših bližnjih, tudi sokrajanov. Tudi zaradi tega razloga je 
bila pravilna odločitev, da smo, ne glede na pomisleke, vztrajali pri 
postopkih za gradnjo doma starostnikov v Rušah. Dom starostnikov v 
Rušah ne bo omogočil le bivanja starejših in dnevnega varstva naših 
občank in občanov. Dom starostnikov, ki bo svoja vrata odprl leta 2022, 
bo v našo občino prinesel možnost zaposlitve okoli 70 ljudi različnih 
poklicnih profilov. Takšno število novih zaposlitev je v teh časih in bližnji 
prihodnosti več kot dobrodošlo. 

V tem času nismo mirovali, temveč smo se na podlagi potrjenega 
proračuna že lotili načrtovanih investicij in projektov v naši občini. Del 
teh investicij je predstavljen v tej številki Ruškega utripa. Veseli me, da 
je med svetniki občinskega sveta prevladalo spoznanje, da zastavljeni 
projekti dvigujejo kvaliteto življenja za vse. Tako so v fazi prenove ali 
vzdrževanja naše lokalne ceste in ulice, ki so bile nujno potrebne 
obnove. Ob več kot potrebni obnovi Doma kulture Ruše bo svojo novo 
podobo dobival tudi naš osrednji trg. Ob načrtovani prenovi osrednjega 
trga, ki je bil predstavljen v prejšnji številki, smo tudi v letu 2021 namenili 
sredstva za sofinanciranje obnove hiš v ožjem delu mesta. Zato velja 
ponovno povabilo h kandidiranju za črpanje namenskih sredstev. 

V utripu boste našli tudi nekaj družabnih aktivnosti, ki smo jih izvajali v 
omejenem obsegu, ob upoštevanju navodil in ukrepov za preprečevanja 
širjenja okužb. Občina Ruše bo skupaj z javnimi zavodi, društvi in 
posamezniki, po sprostitvi omejevalnih ukrepov, z različnimi aktivnostmi 
pripomogla k oživitvi kakovosti bivanja. 
 
V želji, da nas bodo Ruše, po sprostitvi javnega življenja, pričakale v 
še lepši, prijaznejši podobi, vas lepo pozdravljam in vam želim prijetno 
branje. 
                                                                       Vse Dobro, 
                                                                       Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše|april 2021
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: Tiskarna Babič, Babič Luka s.p.  
Naslovnica: Gregor Salamon
Simbolične fotografije: Stock-Envato
Naslednja števila občinskega glasila izide 
predvidoma junija 2021. 

POVABILO K SOUSTVARJANJU 
RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški 
utrip bo izšla predvidoma junija 2021. Vabimo 
vas k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. 
Vaše prispevke nam lahko pošljete do 15. maja 
2021 na e-naslov ruski.utrip@ruse.si. Vljudno 
prosimo, da so vaši prispevki predvidoma 
v obsegu 270 besed, naslov je enovrstični. 
Zaradi kvalitete tiska, vas v primeru prilaganja 
fotografij prosimo za primerno ločljivost. 
Vsem avtorjem prispevkov in fotografij se 
zahvaljujemo za sodelovanje.
                                                                                                                                                      
                                                 Občina Ruše
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V ponedeljek, 1. marca 2021, je potekala 2. izredna 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.
 
Na seji so bili obravnavani in sprejeti:

• Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2021,
• Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka 

mladim družinam v občini Ruše.
 
Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2021 v drugem 
branju na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, 
ki je potekala 15. februarja 2021, ni bil sprejet, kljub temu, 
da se ni bistveno razlikoval od sprejetega v prvem branju. 
Županja je ponovno izvedla usklajevanja s svetniškimi 
skupinami in predlog proračuna se je nekoliko prilagodil 
na prihodkovni in odhodkovni strani. Predvidenih je 
8.999.457,10 evrov prihodkov (prej 9.004.066,38 evrov) 
in 11.430.490,61 evrov odhodkov (prej 11.435.099,61 
evrov).
 
Proračun za leto 2021 je izjemno razvojno in investicijsko 
naravnan. Med pomembne investicijske projekte sodijo 
komunalna ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda, obnova Doma kulture Ruše, vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest, obnovitev vodovodov ob izgradnji 
kanalizacije, energetska sanacija javnih objektov v 
občini idr. Upoštevajoč predloge svetniških skupin, so 

se spremenili tudi določeni členi v normativnem delu 
Odloka proračuna. Občinski svet je na 2. izredni seji po 
razpravi sprejel Odlok o proračunu z 9 glasovi za in s 7 
proti.
 
Glede projekta prenove Trga vstaje v Rušah je Občinski 
svet sprejel sklep, da bo o začetku izvedbe investicije 
odločil s posebnim sklepom.
 
S sprejetim proračunom so ustvarjene podlage za 
nadaljnjo izvedbo načrtovanih projektov, izvedbo 
projektov, izglasovanih v okviru Participativnega 
proračuna, izvedbo socialnih programov, razpisov za 
subvencioniranje, razpisov za financiranje društev idr.
 
Na izredni seji je bil soglasno sprejet tudi Odlok o 
subvencioniranju komunalnega prispevka mladim 
družinam v občini Ruše. Z možnostjo subvencioniranja 
komunalnega prispevka želi Občina Ruše mladim 
družinam zagotoviti boljše pogoje za gradnjo in kvalitetno 
bivanje v občini. Z zagotavljanjem ugodnejših pogojev 
za reševanje stanovanjske problematike bo občina 
tako omogočila tudi priseljevanje mladim investitorjem. 
Subvencija, ki jo določa ta odlok, je enkratna denarna 
pomoč za mlade družine. Višina subvencije znaša 50 % 
odmerjenega komunalnega prispevka.
 
Obravnavana gradiva in videoposnetek seje si lahko 
ogledate na spletni strani Občine Ruše.

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše

SEJE OBČINSKEGA SVETA
2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše
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V občini Ruše se je prenovilo več cest in saniralo plazove

CESTA RUŠE-MARIBORSKA KOČA (AREH)

Na cesti Ruše−Mariborska koča (Areh) so se izvedla 
zemeljska dela (odstranitev starega asfalta, odstranitev 
nenosilnih tal, vgradnja drenaže, dobava in vgradnja 
gramoznega materiala). Konec marca 2021 je bil 
izveden navoz zaključnega tamponskega materiala, fino 

profiliranje in utrjevanje, vključno z izkopom obcestnih 
jarkov. 

Asfaltiranje se načrtuje v drugi polovici aprila 2021. 
Položeno bo okoli 2500 m2 asfalta, na dolžini preko 600 
metrov. Pogodbeni rok dokončanja del je predviden 30. 
aprila 2021.

CESTA NA GLAŽUTO

Na odseku od starega mostu preko Lobnice sta bili v 
dolžini 260 metrov zgrajeni meteorna kanalizacija in 
asfaltna cesta. Asfalterska dela so bila zaključena 23. 
marca 2021, ostala dela pa 29. marca 2021, to je 30 dni 
pred pogodbenim rokom.

SANACIJE CEST IN PLAZOV
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SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI SMOLNIK - 
ŠUMIK

Zaradi pojava plazu oktobra 2020 smo na lokalni 
cesti Smolnik−Šumik nemudoma pristopili k sanaciji 
navedenega. Izdelana je bila projektna dokumentacija 
in izveden postopek izbire izvajalca. Izvedbo gradbenih 
del so prekinile vremenske razmere, sneženje in nizke 

temperature. Takoj, ko so se vremenske razmere 
izboljšale, smo pristopili k izvedbi gradbenih del 20 
metrov dolgega podpornega zidu. Sanacija je bila 
zaključena v 19-ih dneh, 40 dni pred pogodbenim rokom. 
Podporni zid je armiranobetonska konstrukcija s konzolo 
v brežino, za izdelavo katerega je bilo porabljeno preko 
70 m3 betona in 4100 kg armature.

SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI RUŠE - 
MARIBORSKA KOČA

Pred sanacijo ceste in izvedbo asfalterskih del na lokalni 
cesti Ruše−Mariborska koča je bilo potrebno sanirati 
obstoječi plaz – posedek. Zaradi racionalizacije stroškov 
so sanacijo izvedli delavci Režijskega obrata Občine 
Ruše sami, z izdelavo kombinacije betonskega zidu in 
masivne kamnite zložbe. Sanacija je bila končana v nekaj 
dneh. 
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Rekonstrukcija mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami
OBNOVA MOSTU ČEZ DRAVO

CESTA ČANDER−MIH−LOVSKA KOČA

Sredi marca so se začela dela na navedenem odseku 
ceste, v sklopu katerih bo urejeno odvodnjavanje in 
asfaltna prevleka. Dolžina odseka, ki se bo asfaltiral, je 
112 metrov. Konec marca 2021 se je izvajala ureditev 
odvodnjavanja (jarki in prepusti), v nadaljevanju pa 

navoz in utrjevanje gramoznega materiala. Izvedba 
asfaltiranja se načrtuje za 15. aprila 2021. Pogodbeni rok 
dokončanja del je 30. april 2021.

Zapisala & foto: Občinska uprava Občine Ruše
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Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v drugi 
polovici maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu 
čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami na cesti 
R2-435, odsek 1439. V času izvajanja del je predvidena 
popolna zapora mostu. Direkcija RS za infrastrukturo 
redno spremlja stanje premostitvenih objektov na 
državnih cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje 
sanacijo. Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni 
cesti Ruše–Selnica ob Dravi pa je v sklopu rekonstrukcije 
mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani 
in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo 
del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa vpliva 
na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo 
zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja trajala 
približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 
2022.

ZAKAJ JE POTREBNA POPOLNA ZAPORA

Zaradi izgradnje kolesarske steze in pločnika je potrebno 
most razširiti, kar vpliva na statični sistem objekta. 
Sprememba statičnega sistema pomeni izjemo zahtevne 
posege v samo konstrukcijo, za kar je potrebno popolno 
mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni 
zapori mostu. 

Samo pod popolno zaporo mostu bo omogočena 
izdelava tako imenovanih prednapetih prečnih sider in 
vzdolžnih kablov ter komor za oporniki, ki so potrebni za 
namestitev (prednapenjanje in sidranje) jeklenih kablov, 
ki so del nosilnega sistema objekta, izvedbo konzol in 
plošče nad vzdolžnimi nosilci, kot tudi samo razširitev 
objekta. Obenem tudi obbetoniranje vzdolžnih nosilcev, 
zaradi kvalitetnega strjevanja betona, zahteva popolno 
mirovanje brez vibracij, ki bi jih povzročal promet. To 
velja tudi za vgrajevanje dilatacij in statično ojačevanje 
nosilcev in obstoječe plošče. Tako je popolna zapora 
mostu potrebna za strokovno in kvalitetno izvedbo 
načrtovanih posegov, kar je cilj tako naročnika (Direkcija 
RS za infrastrukturo) kot tudi izvajalca del. 

V ISKANJU OPTIMALNE REŠITVE JE BILO PREUČENIH 
VEČ VARIANT

Direkcija RS za infrastrukturo se kot upravljalec 
cest zaveda, da je ta most pomembna povezava 
tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za 
širše območje, zato si je prizadevala za optimalno 
rešitev glede spremembe prometnega režima v času 
rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena 
izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko 
začasnega montažnega jeklenega mostu (Mabey), ki pa 
se je izkazala kot neizvedljiva, saj montažni jekleni most, 
katerega širina vozišča znaša 4,20 metrov, omogoča 
enosmeren izmeničen promet. Največji možni razpon 
enega polja je odvisen od največje dovoljene prometne 
obremenitve in v konkretnem primeru znaša največ 
40 metrov. Ob obstoječem mostu bi za premostitev 

Drave torej potrebovali 3 začasne montažne jeklene 
mostove Mabey ter s tem povezano izvedbo vsaj dveh 
vmesnih podpor v strugi reke Drave, kar praktično 
pomeni dodaten most, ki je tudi lokacijsko neizvedljiv. 
Sedanji položaj mostu je optimalen in bo po izvedeni 
rekonstrukciji še lepši primer premišljeno umeščene 
inženirske gradnje. Tudi varianta obvoza preko Falske 
pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem 
odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je 
manjša, pretočnost prometa pa slabša.

POTEK OBVOZOV V ČASU POPOLNE ZAPORE

V času popolne zapore bo promet voden po označenem 
obvozu: Gledano 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 tudi prehod 
pešcev in kolesarjev preko mosta ne bo možen. Za 
kolesarje na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz 
od Gradu Fala po regionalni cesti R3-705, odsek 1432 
Ruše–Puščava do Ruš.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije 
o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno 
informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, 
telefon 1970).

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in 
strpnost.

Zapisala & foto: Direkcija RS za infrastrukturo

Obvoz Činžat - Ruta - Selnica ob Dravi
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Sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam 
ZA MLADE DRUŽINE 

Občinski svet Občine Ruše je na svoji 2. izredni seji, 
1. marca 2021, sprejel Odlok o subvencioniranju 
komunalnega prispevka mladim družinam v občini 
Ruše, s čemer želi občina mladim družinam zagotoviti 
boljše pogoje za gradnjo in kvalitetno bivanje v občini. 
Z zagotavljanjem ugodnejših pogojev za reševanje 
stanovanjske problematike bo občina omogočila tudi 
priseljevanje mladih investitorjev.
 
Do sedaj smo imeli ta ukrep vključen v sam Odlok o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Ruše, kar pa je zakonodajalec opredelil kot 
neustrezno rešitev, zato smo sprejeli odlok, ki posebej 
ureja to področje.
 
Subvencija v tem odloku je enkratna denarna pomoč, 
ki pripada upravičencem v skladu s pogoji za mlade 
družine. 

Upravičenci po tem odloku so mlade družine, ki 
rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega 
stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega 
stanovanjskega objekta ali z legalizacijo stanovanjskega 
objekta na območju občine Ruše in so za predmet 
subvencije pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

Višina subvencije, določena po tem odloku, znaša 50 % 
odmerjenega komunalnega prispevka.
 
Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše

Za mlado družino se po tem odloku šteje življenjska 
skupnost enega ali obeh staršev z vsaj enim otrokom, 
v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne 
glede na starost otrok oziroma 35 let, če otroci še niso 
šoloobvezni ter druge, z zakonom določene družinske 
oblike. 
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Predviden javni razpis za sofinanciranje obnove objektov v ožjem delu trškega jedra Ruše 

Javni razpis za sofinanciranje nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč komunalnih odpadnih vod na območju občine Ruše v letu 2021

RAZPIS ZA OBNOVO OBJEKTOV

MALE ČISTILNE NAPRAVE

Občina Ruše bo tudi v letošnjem letu, predvidoma 
v maju 2021, objavila Javni razpis za sofinanciranje 
obnove objektov v ožjem delu naselbinskega spomenika, 
trškega jedra Ruš. Območje razpisa zajema nekoliko ožje 
območje kot pretekla leta.

Ker bi želeli še dodatno spodbuditi lastnike k prenovi 
stavb, bodo za razliko od predhodnih razpisov sredstva 
namenjena tudi obnovi strešnih kritin, vzdrževanju 
nosilnih konstrukcijskih elementov oziroma zamenjavi 
nosilnih konstrukcijskih elementov na ostrešjih stavb. 

Za pomoč pri pripravi vloge za kulturnovarstvene pogoje 
in mnenja se lahko vlagatelji obrnejo na zaposlene v 
občinski upravi (kontakt Barbara Ferlic, 02 669 06 43).

Zapisala & foto: Občinska uprava Občine Ruše

Občina Ruše je tudi letos objavila javni razpis za 
sofinanciranje stroškov nabave in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, ter hišnih črpališč komunalnih 
odpadnih vod. Razpis je viden na spletni strani občine, 
in sicer na povezavi: https://ruse.si/objava/388858. Rok 
za prijavo je 30. september 2021. Letos smo za ta namen 
zagotovili 15.000 evrov proračunskih sredstev.

Višina sofinanciranja znaša do 1.500 evrov na 
posamezno stanovanjsko hišo oziroma največ do 50 % 
vrednosti nabave, postavitve in zagona MKČN z DDV. V 
primeru vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih 

objektov, kjer se stroški na posamezno hišo zmanjšujejo, 
je predvideno sofinanciranje do 1.200 evrov na 
posamezno stanovanjsko hišo oziroma največ do 60 % 
vrednosti celotne investicije. Višina pomoči za nabavo 
hišnega črpališča komunalne odpadne vode lahko 
predstavlja do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 
750 evrov na stanovanjski objekt.

Sofinancirajo se samo MKČN oziroma hišna črpališča, 
ki delujejo v skladu s predpisi. V objavljenem javnem 
razpisu so podrobno navedeni upravičenci, pogoji za 
kandidiranje ter postopek obravnave vlog, zato jih tukaj 
ne bomo posebej navajali, želeli pa bi vas opozoriti na 

Predvidena višina sofinanciranja bo do 50 % oziroma 
do 5.000 evrov. Podrobnejši pogoji bodo objavljeni 
v razpisu. Lastnikom objektov predlagamo, da 
pravočasno pričnejo pridobivati kulturnovarstvene 
pogoje, popise predvidenih del in kulturnovarstvena 
mnenja. 
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nekaj osnovnih dejstev:

• Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev po 
tem razpisu so fizične osebe s stalnim prebivališčem 
na območju občine Ruše, ki so lastniki ali solastniki 
stanovanjskih objektov.

• Sredstva se ne dodelijo za naložbe izven občine 
Ruše.

• Upravičenci morajo imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti iz naslova plačila okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda.

• MKČN oziroma hišno črpališče odpadnih vod mora 
biti vgrajeno in v funkciji obratovanja (v času vložitve 
zahtevka).

• Za MKČN morajo biti pridobljena vsa soglasja, 
izjava o lastnostih (če je tipska naprava), opravljene 
meritve delovanja ter urejen vpis v register izvajalca 
gospodarske javne službe.

• MKČN mora zadostiti zahtevam glede čiščenja 
komunalne odpadne vode, skladno z določili Uredbe.

Predmet sofinanciranja niso hišna črpališča komunalnih 
odpadnih vod za objekte, kjer je možna izvedba 
gravitacijskih priključkov iz pritličja stavbe v javno 
kanalizacijo, hišno črpališče pa bi služilo zgolj za 
prečrpavanje odpadnih vod iz vkopanih kletnih prostorov.

Upravičeni so stroški nakupa MKČN ali hišnega 
črpališča, vključno z montažo. Upravičeni stroški 
zajemajo materialne stroške (nabavo MKČN, črpališča) 
po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in 
stroške dela po primerljivih cenah gradbenih storitev 
(strojna, montažna in zemeljska dela). Pri MKČN 
so upravičeni stroški tudi stroški prvega zagona 
z nastavitvijo parametrov. Sredstva se razdelijo 
med upravičence po vrstnem redu prispetja vlog v 
sorazmernem deležu višine računa in upravičenih 
stroškov do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu 
za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje 
datum in čas prejetja popolne vloge. Vlagatelji lahko 
vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v 3 letih od 
nakupa naprave.

Upravičenec v obdobju 5 let od prejema subvencije ne 
sme odtujiti male komunalne čistilne naprave, za katero 
je prejel subvencijo, razen če je bil stanovanjski objekt, 
za katerega se je vgradila mala komunalna čistilna 
naprava, v tem času priključen na javno kanalizacijo. 
Vlagatelj se s podpisom sofinancerske pogodbe zaveže, 
da v kolikor bo na tem območju javna kanalizacija 
naknadno zgrajena, bo, ne glede na pridobitev sredstev 
za vgradnjo MKČN po tem razpisu, svoj stanovanjski 
objekt priključil na kanalizacijo v skladu s pogoji ter 
navodili izvajalca gospodarske javne službe.

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše

V občini Ruše je šest javno dostopnih občinskih AED naprav

AED TOČKE V OBČINI RUŠE

Vsako leto v Sloveniji doživi nenaden srčni zastoj 
približno 1600 prebivalcev, od tega vsaki dan v povprečju 
štirje. S takojšnjim oživljanjem, kar omogočajo tudi AED-ji 
(Avtomatski Zunanji Defibrilarorji), se lahko na letni ravni 
prepreči tudi do nekaj sto smrti.

Z defibrilacijo, če se ta začne od tri do pet minut po 
nenadnem srčnem zastoju, se možnost preživetja 
obolelega poveča za 50 do 70 odstotkov. Na stari 
celini zastoj srca vsako leto doživi približno 400.000 
ljudi. V državah, kjer so prebivalci bolj ozaveščeni, kar 
70 odstotkov očividcev začne s takojšnjim oživljanjem, 
ki vključuje tudi uporabo avtomatskega defibrilatorja, 
medtem ko je pri nas ta delež le 30-odstoten.

Kako to spremeniti? Odgovor se zdi preprost: treba je 
(pre)poznati znake in nemudoma ukrepati. Človek, ki mu 
je zastalo srce, se zgrudi, ne diha, je neodziven, lahko 
ima krče ali hlasta za zrakom. Če očividec ni povsem 
prepričan, ali je oseba, ki potrebuje pomoč, doživela 
srčni zastoj, naj nemudoma pokliče na 112 – oglasil se 
bo dispečer, ki bo takoj prepoznal resnost situacije in 
povedal, ali je oživljanje potrebno ali ne.

V skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami zdaj pri 
oživljanju ni več potrebno tako imenovano dihanje usta 
na usta (umetni vpihi). Zadostuje že ritmično pritiskanje 
na prsni koš pet do šest centimetrov globoko – v tem 
času pa lahko drugi očividec prinese najbližji avtomatski 
defibrilator (AED), ki omogoča najučinkovitejše 
ukrepanje. Vsako minuto, v kateri očividec okleva 
z začetkom oživljanja, se verjetnost, da bo človek s 
srčnim zastojem preživel, zmanjša za deset odstotkov. 
Število preživelih po srčnem zastoju je prav po zaslugi 
takojšnjega začetka oživljanja kar do štirikrat večje kot v 
primeru, če si opazovalec ne upa ukrepati in raje počaka 
na strokovno pomoč.

AED-ji (Avtomatski Zunanji Defibrilatorji) v prvi vrsti niso 
namenjeni reševalcem in strokovnemu medicinskemu 
osebju, temveč laikom, ki se poprej še nikoli niso srečali 
z zastojem srca in se jim v tej situaciji močno poviša srčni 
utrip, tresejo in drhtijo roke, so živčni itd. O življenju in 
smrti pa odločajo sekunde. 
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Verjetnost, da nam bo človeka z zastojem srca uspelo 
oživiti, je zelo velika, če naredimo tri ključne stvari:

• takoj pokličemo na telefonsko številko 112;
• takoj začnemo stiskati prsni koš;
• oseba, ki je v bližini, naj nemudoma prinese najbližji 

avtomatski zunanji defibrilator, saj ta omogoča 
bistveno učinkovitejše ukrepanje.

Vir: www.zdravstveniportal.si
Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše

V občini Ruše je šest javno dostopnih občinskih AED 
naprav, nameščenih na vseh treh gasilskih domovih, 
in sicer na gasilskem domu v Rušah, Smolniku in v 
Bistrici ob Dravi in na Domu krajanov v Bezeni, Ruški 
koči na Arehu ter na Zdravstvenem domu Ruše.

Gasilski dom Bistrica ob Dravi Gasilski dom Ruše

Zdravstvena postaja Ruše

      Dom krajanov Bezena

Gasilski dom Smolnik
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Odločitev za cepljenje naj bo prosta izbira, ki temelji na 
vaši celoviti, strokovni in objektivni informiranosti. 

Svetujemo vam, da se pred odločitvijo posvetujete tudi 
z vašim osebnim zdravnikom, ki najbolje pozna vašo 
zdravstveno situacijo. Zaupajte mu vse pomembne 
podatke in morebitne zdravstvene zadržke, na podlagi 
katerih vam bo lahko pravilno svetoval. 

Dobrodošel je tudi pogovor s tistimi, ki so preboleli 

covid-19, ali so bili že cepljeni, da vam opišejo potek 
bolezni iz neposredne izkušnje. 

Splet, še zlasti socialna omrežja, so vir podatkov, žal tudi 
netočnih, ki jih posamezniki ali interesna združenja širijo 
z namenom odvrnitve od cepljenja in osnovnih ukrepov 
za zaščito pred okužbo. Priča smo celo ponarejanju 
letnih statistik in popolnoma zgrešenih izračunov 
smrtnosti obolelih s covid-19. Za oceno smrtnosti se 
uporabi izračun deleža umrlih glede na obolele in ne 
deleža umrlih glede na celotno prebivalstvo. 

Po podatkih portala covid-19.sledilnik.org je v Sloveniji 
odstotek umrlih, ki so zboleli za covid-19, trenutno okoli 
1.85 %. Ta odstotek je od pričetka leta, ko je bil okoli 
2.05 %, nekoliko padel. Pri otrocih in mladostnikih, 
obolelih za covid-19, ni bilo smrtnih primerov. Vendar je 
dejstvo, da s starostjo obolelih  smrtnost strmo narašča 
in je odstotek pri starejših osebah bistveno višji. Na 
potek bolezni vplivajo številni dejavniki od kroničnih 
bolezni do intenzivnosti okužbe (izpostavljenost ob 
prenosu virusa). 

 »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«
INFORMACIJE NIJZ O CEPLJENJU 

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v 
zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša življenja, 
in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji 
hladni sezoni. 

NAJBOLJŠA ZAŠČITA JE CEPLJENJE

K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno 
prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da 
upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo 
medosebno razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo 
masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne 
stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. 
Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in 
zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja 
najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in 
posledicami, ki jih prinaša covid-19. 

OKUŽI SE LAHKO VSAKDO OD NAS

Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši 
kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek 
bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji 
(kot so kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-
žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna 
zdravstvena organizacija in Centri za nadzor bolezni 
še posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični 
bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 
odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.

VARNOST IN UČINKOVITOST CEPIV

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, 
postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja 
njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-
19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih 
je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila 
časovnica strnjena, se je upoštevalo vse pomembne 
vmesne korake.

ZAŠČITIMO SEBE IN DRUGE

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v 
rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa 
je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti 
covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko 
krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo 
na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb 
zase in za vse okoli nas. 

Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje 
epidemije stopimo skupaj. Zato se čim prej nalezimo 
dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu.

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje, www.cepimose.si. 

Zapisal: NIJZ
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Poziv prostovoljcem v občini Ruše za sodelovanje kot prostovoljni šofer v projektu Prostofer
PROSTOVOLJCI PROSTOFER 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Vljudno vabimo vse, ki bi želeli postati prostovoljni 
»šoferji«, da se nam v projektu PROSTOFER pridružite. 
Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od 
ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 uro, izjemoma 
pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Prostoferji so v 
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz 
avtomobila, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in 
počakajo nanje med pregledom, priskočijo jim na pomoč 

pri vzpenjanju po stopnicah in podobno.

Vozniki, ki želite postati prostoferji, to sporočite 
na Občino Ruše, mag. Trudi Vene, na telefonsko 
številko 02 671 93 37 ali po e-pošti: truda.
vene@ruse.si.

Več informacij za zainteresirane voznike: www.prostofer.
si/postani-prostofer

Več o projektu na: www.prostofer.si

Vljudno vabljeni!

Zapisala & foto: Občinska uprava Občine Ruše

Glede na takšne podatke je še kako pomemben poziv 
k medgeneracijski solidarnosti, da mlajši z odgovornim 
ravnanjem varujejo starejše. Vsako zdravilo in cepivo 
ima svoje stranke učinke. Pomembno je v vsakem 
primeru pretehtati sorazmernost morebitnih stranskih 
učinkov cepljenja in posledic okužbe s covid-19. 

V občini Ruše je do 8. aprila 2021 obolelih 657 
prebivalcev (9,2 % vseh prebivalcev), 4 prebivalci naše 
občine, ki so bili okuženi s covid-19, so izgubili življenje. 

Pri teh podatkih je potrebno upoštevati, da je število 
umrlih zaradi sistema evidentiranja bistveno višji na 
območjih občin, kjer so locirani domovi starostnikov. 

Vendar tukaj ne gre zgolj za preživele in umrle. Misliti je 
potrebno tudi na tiste, ki so preživeli in jim je okužba s 

covid-19 pustila začasne ali trajne okvare zdravja. 

V tem času zato izkoristimo naše naravne danosti in 
krepimo zdravje z različnimi aktivnostmi v naravnem 
zavetju našega Pohorja. Pomemben dejavnik ohranjanja 
in krepitve našega zdravja so tudi športne aktivnosti, 
zato preverite ponudbo našega Javnega zavoda 
CEZAM po sprostitvi omejitev.

Občina Ruše bo po sprostitvi omejitev organizirala 
strokovno vodene brezplačne delavnice, ki bodo 
namenjene različnim starostnim skupinam, ki so bile 
izpostavljene stresu in obremenitvam. Delavnice bodo 
namenjene prepoznavi in psihološki zaščiti našega 
zdravja po koncu epidemije. 

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše

080 10 10

KLICNI CENTER 
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Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije 
− tudi letos bomo izbirali najboljše fotografije. Vabimo 
vas, da se ponovno udeležite občinskega fotografskega 
natečaja za izbor najboljših fotografij, posnetih v občini 
Ruše, na katerem lahko sodelujete med 1. aprilom in 3. 
majem 2021. 

NAMEN NATEČAJA

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

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

TEME FOTOGRAFIJ NATEČAJA

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

NAČIN SODELOVANJA

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo tako 
ljubiteljski kot profesionalni fotografi avtorskih fotografij 
vseh starosti, razen člani strokovne komisije, njihovi ožji 
družinski člani in zaposleni na Občini Ruše. Fotografije 
morajo biti krajevno vezane na območje občine. Avtorji 
pošljete svoje fotografije na e-naslov: ruski.utrip@ruse.si, 
med 1. aprilom 2021 in 3. majem 2021.

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

Vsaka fotografija mora bili označena z imenom in 
priimkom avtorja, naslovom fotografije ter letom nastanka 
– npr. ime-priimek_naslovfotografije_2020.jpg

Fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v občini Ruše
FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2021
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V spremnem e-sporočilu morajo biti priloženi podatki 
o avtorju – ime in priimek, naslov, pošta in telefonska 
številka ter izjava o tem, da sprejemajo pogoje 
Fotografskega natečaja za izbor najboljših fotografij 
posnetih v Občini Ruše 2021.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OCENJEVANJE

Ocenjevanje bo potekalo v dveh delih. Vse prispele 
fotografije, ki bodo ustrezale merilom natečaja, bomo 
5. maja 2021 objavili na Facebook strani Občine 
Ruše, v albumu Fotografski natečaj, kjer bo možnost 
glasovanja z všečki vse do 23. maja 2021. Izmed vseh 
objavljenih fotografij bo v finalni izbor uvrščenih 10 
fotografij različnih avtorjev, ki bodo imele največ glasov 
(všečkov). Vsak avtor je lahko uvrščen med finaliste le 
z eno fotografijo. Najboljše fotografije po vašem izboru 
bodo posebej izpostavljene, saj bodo razstavljene na 
prizorišču proslave ob občinskem prazniku, slavnostni 
seji Občinskega sveta Občine Ruše, junija 2021.

Drugi del ocenjevanja bo potekal 26. maja 2021. 
Deset najboljših fotografij, po izboru splošne javnosti, 
bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo bo s sklepom 
imenovala županja Občine Ruše. Strokovna komisija 
bo izbrala zmagovalno ter drugo in tretje uvrščeno 
fotografijo. Ocenjevali bodo kakovost, izvirnost, tehnično 
dovršenost in ustreznost vsebine glede na razpisano 
temo natečaja. 

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

NAGRADE

Fotografije, ki bodo v skupni oceni glede na vsa 
ocenjevalna merila dosegle največ točk, bodo nagrajene 
s praktičnimi nagradami, ki jih bodo nagrajenci prejeli 
na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo 
predvidoma potekala 21. junija 2021:

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

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

KOLEDAR NATEČAJA 

Pričetek natečaja: 1. april 2021.
Rok za sprejem fotografij: 3. maj 2021.
Objava fotografij na FB strani Občine Ruše: 5. maj 2021.

Glasovanje z všečki na FB strani Občine Ruše: od 5. do 
23. maja 2021.
Ocenjevanje strokovne komisije: 26. maj 2021.
Obveščanje nagrajencev ter objava rezultatov na spletni 
strani Občine Ruše: 31. maj 2021.
Otvoritev razstave in podelitev nagrad: v okviru 
občinskega praznika predvidoma 21. junija 2021.

AVTORSTVO 

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

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v natečaju udeleženci dovolijo 
organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Občina Ruše. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je 
dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Osebni 
podatki se obdelujejo le za namen, za katerega so bili 
zbrani. Pravico imate, da od občine kadarkoli zahtevate 
popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa 
vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 

Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov 
najdete na naši spletni strani https://ruse.si/za-obcane/
varstvo-osebnih-podatkov/ ali v vložišču občine.

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše



Javni zavod Center za mlade Ruše je 25. 2. 2021 dobil 
novega direktorja. To je postal Gorazd Ladinek, Ptujčan, 
ki je aktivno deloval na mestu v. d. direktorja JZ CEZAM 
že v letu 2016.

V svoji poklicni karieri je bil med drugim  zaposlen v 
Mestni občini Ptuj, Občini Makole, v Občini Ormož je 
deloval kot direktor občinske uprave, prav tako je bil 
direktor občinske uprave v Občini Majšperk.

Gorazd Ladinek je prišel na mesto direktorja Javnega 
zavoda CEZAM z jasno zastavljenimi cilji in vizijo. Trdi, 
da je potrebno za dobro delovanje zavoda in razvoj kraja 
izhajati iz tega, kar že imamo – cilj je narediti zgodbo, 
ki bo povezala vse generacije. Uspeh je pred vrati, a se 
zaveda, da je potrebno vložiti veliko truda, da se bomo 
lahko pohvalili z uspešnimi zgodbami. Potrebno je delati 
zakonito, organizirano in stabilno.

Meni, da lahko s pozitivno energijo, voljo in zagnanostjo 
preskočimo vsako oviro. Želi, da se vsi skupaj zavedamo, 
da je najlažje postaviti cilje. Pot, ki nas pripelje do ciljev, 
je tista, s katero imamo po navadi največ težav. In Gorazd 
Ladinek želi s svojo ekipo začrtati pot, ki ni lahka, saj se 
zaveda, da cilj ni cilj, če nas ni vsaj malo strah poti, ki nas 
vodi do njega. 

In kaj lahko obljubi? Da se bodo z ekipo vedno trudili 
priti do cilja. Da bodo kljub vsem oviram na poti ostali 
pozitivni, motivirani in zvesti sebi ter samemu kraju. 

Zapisal: Javni zavod CEZAM

Zaradi virusa covid in zaradi zapore kulturnega 
dogajanja smo 1. del 11. Glazerjevih dnevov izvedli po 
spletu https://www.facebook.com/GlazerjeviDnevi: 

23. marca 2021 smo preko spleta in že omenjenega 
linka predstavili izid mini albuma OB REKI. Album je izšel 

v spomin na pesnico Alenko Glazer, prav na dan, ko bi 
sicer praznovala 95 let. 

Na plošči je poezija Alenke Glazer in glasba Petra 
Andreja v izvedbi glasbenikov The Band, Borštnikovega

CEZAM IMA NOVEGA DIREKTORJA

11. GLAZERJEVI DNEVI

Vodenje Javnega zavoda CEZAM prevzel Gorazd Ladinek

Glazerjevi dnevi tokrat v dveh delih
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nagrajenca Petra Ternovška in jazzerjev Birds of 
unknown. 
 
27. marca 2021 je na enak način, preko spleta, stekla 
predstavitev knjige JANKO GLAZER V PREVODU. 
Prevodi Glazerjevih pesmi so nastali v želji, da pesnika 
približamo tujim pesnikom in njihovim bralcem. 
Nekateri so se z njegovo poezijo prvič srečali prav na 
Glazerjevih dnevih oziroma v okviru Združenih Držav 
Poezije, na katerih se srečujejo pesniki in glasbeniki iz 
različnih dežel. Tako s prevodi in »kulturnim produktom« 
zaključujemo 10-letnico Glazerjevih dnevov. 

Kako zveni Glazer v mongolskem, nizozemskem (Dutch), 
makedonskem, italijanskem, angleškem, albanskem, 
kurdskem, romskem, francoskem, srbskem, nemškem, 
hrvaškem, španskem, bolgarskem, madžarskem in v 

arabskem jeziku? Na predstavitev tega avdio-vizualnega 
dogodka vas že zdaj vabimo v aprilu 2021, ko bomo 
sporočili točen termin.
 
Pesmi in prevode različnih prevajalcev je zbral in uredil 
Peter Andrej. Knjigo so v koprodukciji izdali: CEZAM 
Ruše in Klub kulturnih ustvarjalcev KU KU Maribor. 
Pri izidu so sodelovali tudi: JSKD, Društvo Glazerjeva 
domačija, so. p in Občina Ruše.

2. del 11. Glazerjevih dnevov načrtujemo v živo, in 
sicer med 22. in 24. septembrom 2021 (ob jesenskem 
ekvinokciju).

Zapisal: Peter Andrej, CEZAM
Foto: Arhiv CEZAM

Janko Glazer: "Moj ded" - mongolski prevod
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CD ALBUM OB REKI

POMLADANSKE KREATIVNE IDEJE

V poklon (hommage) Alenki Glazer (1926−2020)

Ustvarjalne ideje v pomladnih časih

Album je izšel v spomin na pesnico, profesorico in 
urednico Alenko Glazer, 23. marca 2021, prav na dan, ko 
bi sicer praznovala 95 let. Spletno smo ga predstavili na 
https://www.facebook.com/GlazerjeviDnevi, kjer ga je še 
vedno mogoče spremljati.   

Na njem lahko poslušamo nekaj pesmi te pronicljive 
opazovalke dogajanja, ki se je vrtelo okrog in mimo 
nje.  Naslovna pesem OB REKI je glavna tema in daje 
albumu ime. Avtor glasbe je v celoti Peter Andrej, ki je 
tokrat k izvedbi slednje povabil subtilne jazzerje Birds 
of unknown. Ti so v zasedbi: Tilen Beigot – električna 
kitara, Tibor Pernarčič − saksofon, Patricija Škof – vokal 
pesem izvedli občuteno, umirjeno, odprto, v jazzovski 
energiji. Glasbeni temi OB REKI se je v uvodu pridružil 
kar pianist Dejan Berden, ki je s svojim klavirskim solom 
uvedel album in naredil pravo atmosfero, v katero je 
sedla interpretacija gledališkega igralca, Borštnikovega 
nagrajenca, Petra Ternovška, z »navihano« pesmijo 
ZVEZDA POLARNICA.

Peter Andrej pa je z zasedbo: Peter Andrej – vokal, 
akustična kitara, Dejan Berden − klavir in klaviature, 
Matjaž Dajčar – električna kitara, Gašper Žerjal – 
kontrabas dodal še eno Alenkino pesem, MUKE. Te 
s Špicovim vrtom in blago ironijo pesnice vsakemu 
ruškemu seniorju prikličejo spomin na Špicovo njivo, ki 
nas vse čaka. Tudi tiste, ki niso iz Ruš.

Album je izšel v koprodukcij Kluba kulturnih ustvarjalcev 
KU KU in Glazerjeve domačije, so. p. ter ob podpori 
Mariborske knjižnice in Občine Ruše.

Zapisala: Glazerjeva domačija, so. p.
Foto: Sonya Frank 

Pomlad prebuja v nas željo po spremembi in željo po 
novih začetkih. Zapisala sem nekaj idej, ki vam lahko 
popestrijo pomladni dan in zapolnijo dneve v teh 
»koronskih« časih.

PIRHI Z ELASTIČNO GUMICO

Vsako leto iščemo nove in drugačne ideje za barvanje 
pirhov. Z elastično gumico nežno ovijemo jajce preden 
ga potopimo v barvo. Preden elastiko odstranimo, 
naj se jajce osuši. S tem ustvarimo 'vzporednike' 
in 'poldnevnike' na jajcu. Črte dopolnimo z vzorci, 
narisanimi z barvico. Najboljša je akvarelna ali takšna, ki 
vsebuje več voska. 

SLANO TESTO ZA OBLIKOVANJE

Peka je zmeraj dobra ideja. Otroci radi pečejo kekse, tudi 

muffine. Ko pa si zaželimo le ustvarjanja izdelkov, pa je 
najbolj naravna masa iz slanega testa. V skledi zmešamo 
300g moke, 300g soli, 2 dl vode (priporočam toplo) 
in 1 žlico soli. Iz mase lahko oblikujemo polžke, kitke, 
odtise rok, velikonočne obeske… Izdelke lahko pečemo 
20 minut v pečici na 180 °C ali jih pustimo na kakšnem 
radiatorju ali soncu, da se posušijo. Kasneje jih lahko 
tudi pobarvamo. 

STARA SENČILA KOT PIGMENT

Kako porabiti stara senčila za veke? Če daste na njih par 
kapljic vode, postanejo kompaktna, primerna za risanje. 
Drug način je izdelava voščenk. Uporabite stare sveče ali 
vosek. Stopite jih, nalijete v silikonske modelčke in vanj 
vmešate posamezna senčila. Tako pridobite staro-novo 
voščenko. V senčilo lahko nakapljate nekaj kapljic olja in 
dobite primer oljne barve za slikanje za otroke.
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POSLIKANI KAMENČKI

Ko nas sonce vabi na sprehod ali pohod, s seboj vzemite 
platneno vrečko. Ob poti iščite gladke kamenčke, ki 
se vam z obliko prikupijo. Pazite, da niso pretežki ali 
preostri. Igra iskanje kamenčkov bo zabavalo predvsem 
otroke. Doma kamenčke umijte s krtačko in jih osušite. 
Uporabite paličico, hrbtni del čopiča, zobotrebec ali 
vatirano paličico, s katero boste ustvarjali točke. Najbolje 
je, da za poslikavo kamenčkov uporabimo akrilne 
barve. Lahko uporabimo tudi lak za nohte. Kamenčke 
poslikamo v krogu, mandali ali v raznih vzorcih. Ko se 
barva posuši, kamenčke polakiramo z akrilnim lakom 
za les. Če smo za poslikavo uporabili tempera barve, pa 
akrilni lak v pršilu. 

Kamenčke lahko postavimo na vrtu, okrasimo lončnico, 
iz njih ustvarimo mozaik ali pa jih uporabimo namesto 
prižgane nagrobne sveče. 

DEŽEVNI DAN IN DRUŽABNA IGRA

Ko nas pomladni dež zapre v domove in je dan turoben, 
si ga lahko popestrimo z igro. Igra domišljije in smeha 
je preprosta, lahko se jo igra vsa družina ali se jo 
igramo celo sami. Na več manjših lističev napišemo 
pridevnike, na vsak listek enega. Lističe prepognemo in 
jih premešamo v prvi skledi. Nato na nove manjše lističe 
napišemo samostalnike in jih damo v drugo skledo. 
Tretjo pa napolnimo z lističi z napisanimi prostori. Tako 
izžrebamo sestavljanko naslova naše risbe. Štoparica 
igro naredi še bolj napeto. In kako bi narisali radovedno 
žogo v knjižnici?

Ustvarjalnost polni življenje, nam daje svobodo in nas 
ohranja mlade. Ni pomembno, da smo v svojem delu 

vrhunski ustvarjalci. Pomembno je, da za trenutek 
odložimo skrbi in preživimo prijeten čas z družino ali si 
vzamem čas zase.

Zapisala & foto: Kaja Lukač
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Po dolgih 123 dnevih, ko je bil Športni park Ruše zaradi 
ukrepov za zajezitev epidemije zaprt, smo 17. februarja 
2021 ponovno pričeli obratovati. Dnevno spremljanje 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), 
veljavnih ukrepov in spremljanje epidemiološke slike, 
predstavlja za nas velik zalogaj, vendar nam omogoča, 
da nemoteno obratujemo. 

V Športnem parku Ruše obratujejo naslednje naše 
storitve: bazen, kegljišče, fitnes, bar − osebni prevzem. 
Wellness zaenkrat ostaja še zaprt, saj smo pravkar v fazi 
priprave na obnovo savn. Vam, dragi obiskovalci, želimo 
ponuditi najboljše storitve, zato se nam zdi prenova savn 
smiselna in v teh časih tudi primerna.
 
Želimo si, da nas tudi vi razumete in ob obisku 
Športnega parka Ruše upoštevate vsa priporočila in 
navodila zaposlenih, ki veljajo v danem trenutku. 

Bliža se poletje in čaka nas pester poletni program. 
Kot že nekaj let zapored se bomo družili ob četrtkih na 
čolnarni, seveda če bodo ukrepi to dopuščali. Četrtkova 
veslanja na Dravi, ki jih pripravljamo skupaj s športnim 
društvom PureSport, so odlična za preživljanje prostega 
časa ob Dravi. Vpeljali bomo tudi nekaj novosti za našo 
čolnarno, o katerih vas bomo pravočasno obvestili, zato 

spremljajte našo Facebook in spletno stran. 
V okviru projekta “Naša Drava” bomo namestili 10 
polnilnih postaj za e-kolesa, 20 kolesarskih stojal ter 
nabavili 6 e-koles, ki si jih bo možno izposoditi na 
recepciji Športnega parka Ruše. 

Načrtovanih oziroma pripravljenih imamo veliko 
dogodkov, ki se bodo, v kolikor bodo ukrepi sproščeni, v 
letu 2021odvijali na zunanjih površinah Športnega parka 
Ruše. Mednje sodijo dnevi rekreativnega športa, Ruška 
plaža in še bi lahko naštevali.

Želimo si, da se čimprej srečamo na dogodkih v 
Športnem parku Ruše in skupaj aktivno preživimo prosti 
čas. 

Zapisal & foto: CEZAM, Športni park Ruše

ŠPORTNI PARK RUŠE OBRATUJE
Športni park Ruše ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil NIJZ nemoteno obratuje

Vsebina je vezana na aktualne informacije ob pripravi 
prispevka. Koriščenje ponudb Športnega parka Ruše 
bo odvisno od ukrepov pristojnih organov za zajezitev 
epidemije od aprila 2021.
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PROSTOR ŽENSK
Najdi svoje mesto

Javni zavod Center za mlade Ruše je v mesecu februarju 
pozval mlade, in sicer od 15 do 29 let k sodelovanju 
v projektu "Prostor žensk – najdi svoje mesto", ki 
je namenjen kritičnemu razmišljanju, opozarjanju, 
podpiranju, izražanju mnenj in stališč o položaju ženske 
v sodobni družbi skozi likovno, literarno in glasbeno 

ustvarjanje. V projektu je sodelovalo 15 posameznikov 
oziroma 4 organizacije. Vsem se najlepše zahvaljujemo 
za sodelovanju v projektu. 

Zapisal: CEZAM

8 MAREC - DAN ŽENA
MISEL UPORABNIKOV VDC POLŽ MARIBOR ENOTA RUŠE

Ruše, 26. februarja 2021

Dan, le en dan,
premalo je za vas
dekleta in gospe
in zlate mamice.

Utrgajte si čas zase,
naše ženske,
s pogrinjkom,

ki krasi ga rdeč nagelj,
si polepšajte dan,

postrezite si
kavo ali čaj. 

Bodite ponosne nase.

Nekaj cvetja
za osmi marec

le dobite.
Vendar za pridne,

nežne roke,
bi mogli vsaki dan,

reči hvala vam.
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VDC Polž Maribor enota Ruše v sodelovanju z Majo Krivonog 
in Andrejo Žaucer, ''Ročno izdelani pogrinjki''

Sanja Benko, GSKŠ Ruše

Lara Bukšek, GSKŠ Ruše
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Amadeja Krajnc, GSKŠ Ruše Lejla Delić, GSKŠ Ruše

Theatro Šentjošt, ''KOŽA'' Andreja Pungartnik, GSKŠ Ruše
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Tina Barta, ''Čas je za spremembe''Nelly Mesner, GSKŠ Ruše ''Nasilstvo nad ženskami''

               Nuša Treska, Prva gimnazija
 ''Climbing on books to equality''
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Urša Pavlin, GSKŠ Ruše

Ema Erjavec, GSKŠ RušeGaja Kraner, GSKŠ Ruše

Sara Bolko in Lana Leskovar, SŠ Sl. Bistrica ''Ženska z masko''
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V čistilni akciji je bilo zbranih kar 3.460 kilogramov 
odpadkov. Strošek izvedbe čistilne akcije je znašal 
približno 2.800 evrov.

Na območju občine Ruše je bila tudi letos, v sodelovanju 
s krajevnimi odbori, v soboto, 27. marca 2021, izvedena 
čistilna akcija.

Ob spoštovanju vseh ukrepov preprečevanja širjenja 
okužb s koronavirusom, ki so bili veljavni v času izvajanja 
čistilne akcije, se je čistilne akcije udeležilo presenetljivo 
veliko število udeležencev. Na zbirnih mestih pri Domu 
kulture Bistrica ob Dravi, parkirišču za Domom krajanov 
Bezena, parkirišču ob Gimnazijski ulici v Rušah, 
Gasilskem domu Smolnik in Gasilskem domu Bistrica ob 
Dravi smo se zbrali ob 9. uri. 

Organizirale so se skupne do 10 udeležencev in vsaka 
skupina se je odpravila na določeno lokacijo čiščenja. 
Koordinatorji krajevnih odborov so udeležencem razdelili 
vrečke in rokavice ter jih seznanili, kje se odložijo vrečke, 
napolnjene z odpadki.

V čistilni akciji je sodelovalo 128 oseb, od tega 8 otrok, 
118 ribičev, lovcev in planincev. Dan prej so center Ruš 

čistili tudi učenci Osnovne šole Janka Glazerja.

Za izvedbo čistilne akcije so bili naročeni 4 kesoni, 
potrebni material (vrečke, rokavice ipd.), bilo pa je 
poskrbljeno tudi za malico, žal tokrat brez običajnega 
druženja. Podjetje Jagros je Krajevnemu odboru Bistrica 
ob Dravi za udeležence čistilne akcije doniralo vodo, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Vsem sodelujočim in donatorjem se zahvaljujemo za še 
eno uspešno izvedeno čistilno akcijo. 

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše
Foto: Arhiv KO Smolnik, KO Ruše, KO Bezena, LD Ruše

Ruški občani so tudi letos očistili okolico in izvedli čistilno akcijo »Očistimo Ruše 2021«
OČISTIMO RUŠE 2021  
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Opraševalci so pomembni za našo prehransko varnost
SPOZNAJMO OPRAŠEVALCE

Ko govorimo o opraševanju, največkrat pomislimo 
samo na medonosno oziroma kranjsko čebelo. Ta je 
pomembna opraševalka, a še zdaleč ni edina. Vsaj 
polovico opraševanja v kmetijstvu namreč opravijo divji 
opraševalci, v naravi pa je njihov delež še precej večji. 

Opraševanje žuželk je pomembno tako za kmetijstvo 
kot naravo oziroma biodiverziteto. Potrebuje ga namreč 
približno 80 % kmetijskih in divjih rastlin. Opraševanje ne 
vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost hrane. 
Ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolje oprašeni, 
razvijejo ne le večji, ampak tudi lepši, bolj obstojni in bolj 
hranljivi plodovi.

DIVJI OPRAŠEVALCI ZMOREJO VEČ

Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana 
opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej najdenih še več 
kot 570 vrst divjih čebel. Mednje sodijo čmrlji in čebele 
samotarke. Čmrlje gotovo poznate, verjetno pa ne veste, 
da v Sloveniji živi kar 35 vrst. Podobno kot medonosna 
čebela tudi čmrlji živijo v družinah, ki jih sestavljajo 
matica, delavke in del leta tudi samci. So pa družine 
čmrljev veliko manjše in štejejo največ nekaj sto osebkov, 
medtem ko je v čebelji družini več deset tisoč delavk. 
Druga razlika pa je, da so čmrlje družine kratkotrajne. 
Nastanejo pomladi in najkasneje jeseni propadejo. Pri 
čmrljih namreč prezimijo samo v zadnjem letu izlegle 
matice. Vsi čmrlji, ki jih vidimo zgodaj pomladi, so torej 
matice.

Nasprotno pa večina drugih divjih čebel živi samotarsko. 
Vsaka čebela skrbi za svoje gnezdo, ki je v luknji v 
lesu, v votlem rastlinskem steblu ali v tleh. V gnezdu 
samica pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, nato pa 
ga zapečati in skrb za potomstvo je tako zaključena. Pri 
večini vrst nova generacija iz gnezda izleti šele naslednje 
leto. So zelo raznolike. Najmanjše so velike samo tri 
milimetre in jih zlahka spregledamo, največje lesne 
čebele pa kar 25 mm.

Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni opraševalci. Čmrlji 
na prvi pogled delujejo nerodni in počasni, a v resnici 
ni tako. Če jih opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V 
enakem času oprašijo dva do štirikrat toliko cvetov kot 
čebele, kljub hitrosti pa na cvetu pustijo več cvetnega 
prahu, kar je za opraševanje najpomembneje. Cvet lahko 
tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje, pri nekaterih 
rastlinah, npr. paradižniku, pa je to nujno. So tudi zelo 
marljivi, oprašujejo od zgodnjega jutra do poznega 
večera. En čmrlj tako opravi veliko več dela kot ena 
čebela. Tudi čebele samotarke so izjemno učinkovite. 
Ena samotarka lahko opravi delo kar stotih medonosnih 
čebel. 

POMAGAJMO OPRAŠEVALCEM

Spremembe v okolju so opraševalce v zadnjih desetletjih 
zelo prizadele. Pisanih cvetočih travnikov je vedno 
manj. Ogrožajo jih tudi nepravilna uporaba pesticidov 
in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke tudi vedno težje 
najdejo primerno mesto za gnezdenje.

Opraševalcem moramo zagotoviti hrano, prostor za 
gnezdenje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisanih 
cvetočih travnikov, ki so najpomembnejši življenjski 
prostor opraševalcev. Tako bodo imeli hrano tudi potem, 
ko bo sadno drevje odcvetelo. Na takih travnikih mnogi 
opraševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko pripravimo 
tudi gnezdilnice. Prehranske razmere lahko izboljšamo 
tudi s sejanjem medovitih rastlin. Če uporabljamo 
fitofarmacevtska sredstva, pa moramo ravnati strogo 
v skladu z navodili. Le tako bodo opraševalci lahko še 
naprej opravljali svoje pomembno poslanstvo. 

Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti najdete na 
spletni strani projekta Life Naturaviva, Biodiverziteta – 
umetnost življenja. 

Zapisal & foto: dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za 
biologijo
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ZAZRTI V PRIHODNOST...
Tokratni Ruški utrip bomo zaključili nekoliko drugače. Za vas smo izbrali nekaj utrinkov družabnega življenja v preteklih 
letih z namenom, da ohranimo optimizem s katerim zremo v bližnjo prihodnost. Želimo si, da bi trenutki preteklosti 
postali svetla projekcija in vodilo naše prihodnosti. Zato sledimo tistemu, kar nas krepi in polni z optimizmom. Veselimo 
se ponovnih druženj z vami in trenutka, ko si bomo kot prijatelji segli v roko......

Martinovanje|foto: Laura ŠoštaričAbonma Lučka|foto: Arhiv CEZAM

Pohorska pravljica|foto: Laura Šoštarič Svetlice|foto: Laura Šoštarič

Lauženk fest|foto: arhiv DPM RušeLetni oder Ruše|foto: Laura Šoštarič

Ruška nedelja|foto: Boris Cerar, CEZAM


