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v zadnjem uvodniku Ruškega utripa sem izrazila željo po normalizaciji 
naših vsakodnevnih življenj. Celotno dogajanje v naši družbi in lokalni 
skupnosti se normalizira nekoliko počasneje, kot bi si vsi skupaj želeli. 
V naš vsakdanjik se postopoma vrača večina družabnih aktivnosti, ob 
trenutno veljavnih ukrepih bosta izvedena tudi tradicionalni občinski 
praznik in Letni oder Ruše.

Naš kraj je dobil nekaj novih posodobitev, ki so bila končana pred 
zastavljenimi roki. Najbolj opazna med njimi je prenovljena Ulica Ruške 
čete in posamezni odseki lokalnih cest, ki bodo izboljšali kvaliteto 
življenja našim občanom na podeželju. Svojo prenovljeno podobo bo 
po dolgoletnem propadanju dobil Dom kulture v Rušah, ki predstavlja 
osrednjo točko kulturnega življenja v naši občini. Po več kot 54 letih 
od izgradnje je drugo sanacijo po 32 letih dočakal tudi most čez 
reko Dravo med Rušami in Selnico ob Dravi. Obremenitve so ga 
poškodovale do te mere, da je bila že pred obnovo potrebna omejitev 
teže in hitrosti ob prehodu mostu. Zavedam se, da bo dolgotrajno 
zaprtje mostu poseglo v vsakodnevni tok naših življenj, vendar že 
zaradi naše varnosti ni bilo mogoče odlašati nujno potrebne sanacije. 
Z nekaterimi aktivnostmi smo vendarle vsaj nekoliko omilili posledice 
popolne zapore mostu. Uspeli smo se dogovoriti za prehod pešcev in 
kolesarjev čez HE Fala in kljub daljši poti zaradi obvoza obdržati enake 
cene vozovnic avtobusnega prevoznika Arriva. Določene dejavnosti 
pa se bodo za čas obnove mostu izvajale tudi v Selnici ob Dravi, kot 
na primer storitve Upravne enote, Centra za socialno delo, Zavoda 
za zaposlovanje, obšolske dejavnosti. Ob koncu obnove bomo dobili 
prenovljen sodoben most. To nam je pokazatelj, kako pomembno 
je redno in kakovostno vzdrževanje infrastrukture za kakovostnejšo 
zapuščino prihodnjim generacijam.

Slednje je bilo tudi moje vodilo pri prenovi Trga vstaje, ki temelji na 
kvalitetni izvedbi in funkcionalnosti. Vse to bodo pridobitve za nas 
in naše prihodnje generacije. Medtem ko naše rezultate in napore 
zunanji opazovalci ocenjujejo z visokimi ocenami, si sami sebi pogosto 
postavljamo ovire pri napredku. Želim si, da bi se ta miselnost v nas 
spremenila in da bi z veliko pozitivne energije ter s povezanostjo naredili 
korak v lepši jutri za vse nas. 

V upanju, da preživite poletje sproščeno, si privoščite oddih in se 
večkrat neposredno srečamo na kakšni prireditvi v naši čudoviti občini, 
vas lepo pozdravljam.
                                                                       Vse Dobro,
                                                                       Urška Repolusk, županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše|junij 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: Žan Kontrec, Letni oder - 
zmagovalna fotografija natečaja Občine Ruše 
v 2021
Simbolične fotografije: Stock-Envato
Naslednja števila občinskega glasila izide 
predvidoma avgusta 2021. 

POVABILO K SOUSTVARJANJU 
RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški 
utrip bo izšla predvidoma avgusta 2021. 
Vabimo vas k soustvarjanju novih in zanimivih 
vsebin. Vaše prispevke nam lahko pošljete 
do 15. julija 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



30. LET SLOVENSKE DRŽAVE
Občina Ruše bo na poseben način obeležila 30. Dan državnosti
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Za Slovenijo je letošnje leto še 
posebej pomembno, saj bomo 
25. junija – dan državnosti − 
praznovali 30 let samostojne 
Republike Slovenije. Na ta dan 
obeležujemo spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija formalno 
postala neodvisna. Na ta dan sta bili 
sprejeti Deklaracija o neodvisnosti 
Slovenije in Temeljna ustavna listina 
o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije, sicer slavnostno razglašeni 
naslednji dan, 26. junija na Trgu 
republike v Ljubljani. Dva dni 
kasneje, 27. junija, se je z napadom 
Jugoslovanske ljudske armade 
začela slovenska osamosvojitvena 
vojna, v kateri je Slovenija obranila 
neodvisnost.

V Občini Ruše bomo 30. obletnico 
dneva državnosti posebej obeležili 
21. in 24. junija 2021. 

 − V ponedeljek, 21. junija 2021:

ob 12. uri, bo pred dijaškim 
domom, na naslovu Gimnazije 
in srednje kemijske šole, Šolska 
ulica 16, potekala okrogla miza ob 
30. obletnici osamosvojitve RS, z 
razstavo fotografij in simbolično  
zasaditvijo osamosvojitvene 
lipe. Organizator okrogle mize 
je v sodelovanju z Občino Ruše 
Območno združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Ruše. Sodelovali bodo 
dijaki Gimnazije in srednje kemijske 
šole Ruše.

 − V četrtek, 24. junija 2021:

ob 15. uri bo na naslovu Tovarne 
kos in srpov, proizvodnja, trgovina in 
storitve d.o.o., Kovaška cesta 100, 
v Lovrenc na Pohorju, Območno 
združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Ruše odkrilo spominsko 
ploščo; 

ob 16. uri bo na prireditvenem 
prostoru v Lovrencu na Pohorju 
osrednja proslava ob 30. obletnici 
osamosvojitve;

ob 17. uri, v Športnem parku Ruše, 
bomo na slavnostni seji Občinskega 
sveta Občine Ruše posebno 
pozornost namenili tudi temu 
dogodku.  

Zaradi spoštovanja ukrepov NIJZ za 
zmanjševanje širjenja koronavirusa je 
število udeležencev omejeno.

Zapisala: Občinska uprava



23. OBČINSKI PRAZNIK
Prvi poletni dan, 21. junija 2021, bomo praznovali 23. praznik Občine Ruše
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Občinski praznik je namenjen 
praznovanju občanov Občine 
Ruše, pregledu opravljenega dela, 
predstavitvi razvojnih programov 
in podelitvi občinskih priznanj. Ob 
praznovanju občinskega praznika se 
organizirajo praznični dnevi. V okviru 
prazničnih dni potekajo kulturne, 
športne, zabavne in druge prireditve. 
Na slavnostni seji Občinskega sveta 
Občine Ruše se podelijo priznanja 
zaslužnim občanom, ki so s svojim 
znanjem in delom na različnih 
področjih pripomogli k razvoju, 
prepoznavnosti in ugledu občine. 

Na slavnostni seji, ki bo potekala 24. 
junija 2021 na prostem, na lokaciji 
Športnega parka Ruše, se bomo 
zahvalili vsem zaslužnim, pogledali, 
kaj smo v enem letu postorili in si 
zastavili cilje za prihodnost. Posebno 
pozornost bomo namenili 30. 
obletnici osamosvojitve republike 
Slovenije. Prireditve  se bodo izvajale 
skladno s priporočili NIJZ in drugi 
pristojnih organov. 

Vljudno vabljeni.

Zapisala: Občinska uprava 
Foto: Viva Visuals, Christian Fluher
          in arhiv Občine Ruše

Petek, 11. junij 2021

19.00 − Koncert Vokalne skupine 
Florentine
Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za 
mlade Ruše in Občina Ruše

Ponedeljek, 21. junij 2021 

12.00 − Okrogla miza ob 30. 
obletnici osamosvojitve Slovenije
Fotografska razstava in simbolična 
zasaditev osamosvojitvene lipe
Kraj: Dijaški dom Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Ruše v 
sodelovanju z Občino Ruše
 
16.00 − Otvoritev Ulice Ruške čete
Kraj: Ulica Ruške čete Ruše
Dogodek je namenjen vsem 
Organizator: Občina Ruše
 
Četrtek, 24. junij 2021

17.00 − Slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Ruše

Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem 
povabljenim 
Organizator: Javni zavod Center za 
mlade Ruše in Občina Ruše
 
20.00 − Koncert vrhunskega 
saksofonista Ota Vrhovnika
Kraj: Športni park Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za 
mlade Ruše in Občina Ruše
 
Sobota, 26. junij 2021

10.00 − Spominska svečanost v 
poklon padlim Lobničanom (v okviru 
Praznika Občine Ruše, Dneva borcev 
in Dneva državnosti)
Kraj: na Apnici
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Združenje borcev za 
vrednote NOB Ruše v sodelovanju 
z Javnim zavodom Center za mlade 
Ruše

KULTURA
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Petek, 11. junij 2021

14.30−18.00 − Dan odprtih vrat 
gimnastike 
Kraj: Gimnastična dvorana Ruše 
Dogodek je namenjen vsem 
Organizator: Športno društvo Ruše 

15.00−17.30 − Dan odprtih vrat − 
odbojka 
Kraj: Športna dvorana Ruše 
Dogodek je namenjen otrokom od 
10 let naprej 
Organizator: Športno društvo Ruše

Sobota, 12. junij 2021

10.00−15.00 − Turnir petork v 
kegljanju 
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen vsem 
Organizator: Kegljaški klub Ruše

9.00−15.00 − Dan odprtih vrat športa 
in rekreacije v Bistrici
(v primeru dežja 13. 06. 2021)
Kraj: Kulturni dom Bistrica ob Dravi
Dogodek je namenjen vsem 
Organizator: Športno društvo Bistrica 
ob Dravi

Nedelja, 13. junij 2021

9.30 − Turnir odbojke na mivki 
Kraj: Športni park Ruše − 
odbojkarsko igrišče
Dogodek je namenjen otrokom od 
10 let naprej 
Organizator: Športno društvo Ruše

Torek, 15. junij 2021
16.00−19.00 − Ogled treninga 
rekreativne vadbe in kakovostnega 
športa 

Kraj: Gimnastična dvorana Ruše
Dogodek je namenjen vsem 
Organizator: Športno društvo Ruše

Sreda, 16. junij 2021

16.00−18.00 − Vpogled v košarkarski 
trening
Kraj: Športni park Ruše − 
košarkarsko igrišče
Dogodek je namenjen mladim 
Organizator: Košarkarski klub Ruše

17.00 − Občinsko tekmovanje v šahu 
za najmlajše 
Kraj: prostori društva, Falska 15
Dogodek je namenjen otrokom do 
15 let
Organizator: Šahovsko društvo 
Messer Slovenija Ruše

Četrtek, 17. junij 2021

10.00−12.00 − Prvenstvo Bezene v 
steznem kegljanju
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen odraslim 
Organizator: Športno društvo Bezena

16.00−20.00 − Dan odprtih vrat 
Shotokan karate-do kluba Športno 
društvo Ruše in SKIF karate turnir 
2021
Kraj: nova telovadnica OŠ Janka 
Glazerja Ruše 
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Športno društvo Ruše 
Shotokan karate-DO

Sobota, 19. junij 2021

10.00−12.00 − Prvenstvo Bezene v 
steznem kegljanju
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen odraslim 
Organizator: Športno društvo Bezena

9.00−12.00 − Športne igre za otroke 
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen otrokom in 
mladini 
Organizator: Športno društvo Bezena

15.00 − Hitropotezni šahovski turnir 
za prvaka Občine Ruše 
Kraj: prostori društva, Falska 15
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Šahovsko društvo 
Messer Slovenija Ruše

Nedelja, 20. junij 2021 

9.00 − Mladinsko državno prvenstvo 
v disk golfu 2021
Kraj: Disk golf igrišče na Arehu
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Frizbi zveza Slovenije
 
Ponedeljek, 21. junij 2021

9.00−11.00 − Predstavitev Šole 
zdravja
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen odraslim 
Organizator: Športno društvo Bezena

9.00 − Turnir v steznem kegljanju ob 
občinskem prazniku
Kraj: Športni park Ruše − kegljišče
Dogodek je namenjen upokojencem 
Organizator: Društvo upokojencev 
Ruše

Sobota, 26. junij 2021

10.00 − Ruška plaža 
Kraj: Čolnarna pod Športnim parkom 
Ruše
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Javni zavod Center za 
mlade Ruše
 
Sreda, 23. junij 2021

18.00 − Prvenstvo Bezene v kegljanju 
s kroglo na vrvici
Kraj: Dom krajanov Bezena
Dogodek je namenjen odraslim 
Organizator: Športno društvo Bezena

8.00 − Planinski pohod na Areh 
Kraj: center Ruš−Areh 
Dogodek je namenjen vsem
Organizator: Planinsko društvo Ruše

ŠPORT
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Prenova trga vstaje v Rušah skozi oči letošnjega Prešernovega nagrajenca, akademika in 
priznanega arhitekta Marka Mušiča

Prešernovo nagrado za leto 2021 
je za s življenjsko delo prejel 
mednarodno priznani arhitekt 
in humanist Marko Mušič, ki je 
v Sloveniji in v širšem prostoru 
nekdanje Jugoslavije strokovno 
prisoten in prepoznaven že skoraj 60 
let. 

Medtem ko je v bivši državi za 
njim ostalo mnogo arhitekturnih 
sledi, predvsem v obliki kulturnih 
projektov, pa ga v slovenskem 
prostoru najbolj poznamo po 
prenovi atrija Narodnega muzeja in 
objekta železniške postaje, po cerkvi 
Kristusovega učlovečenja v Dravljah, 
po pokopališču Nove Žale v Ljubljani 
in Parku spomina v Teharjah. Med 
velike nerealizirane projekte, s 
katerimi je zmagal na natečajih, pa 
sodita predvsem NUK2 (Narodna in 
univerzitetna knjižnica) in potniško 
središče v Ljubljani.

Ker je gospod Vili Rezman svoj poziv, 
ki se ukvarja s Trgom vstaje, poslal 
tudi na SAZU (Slovensko akademijo 
znanosti in umetnosti), je bil med 
člani za odgovor izbran najbolj 
kompetenten strokovnjak za takšno 
temo, arhitekt Mušič. Naključje je 
torej naneslo, da se je na projekt 
prenove našega osrednjega trga v 
Rušah odzvala doma in v svetu tako 
priznana osebnost. 

S prijaznim privoljenjem akademika 
in arhitekta Marka Mušiča v Ruškem 
utripu objavljamo njegovo mnenje.

MARKO MUŠIČ O PRENOVI TRGA 
VSTAJE V RUŠAH

V februarju 2021. leta me je poklical 
g. Vili Rezman. Uvodoma mi je 
čestital k Prešernovi nagradi. V 
nadaljevanju pa me je opozoril na, 
po njegovem mnenju, nedopustne 
posege v središču Ruš. G. Rezman 
se je s svojim pozivom pisno obrnil 
tudi na predsednika SAZU, ki je 
zadevo posredoval v obravnavo 
V. razredu, razredu za umetnosti, 
katerega član sem tudi sam. Da bi si 
ustvaril lastno mnenje o omenjenih 
posegih in o projektu ureditve trga 
v Rušah, sem si ogledal spletno 
predstavitev projekta na strani 
Občine Ruše. Tako sem izoblikoval 
svoje mnenje, ki ga je SAZU kot 
odgovor posredovala g. Rezmanu ter 
poslala v vednost tudi Občini Ruše.

TRG V RUŠAH

Z velikim zanimanjem in z 
naraščajočim navdušenjem sem si 
ogledal predstavitev projekta trga v 
Rušah. 

Uvodoma me je navdušila vzorna 
in smiselna predstavitev historične 

geneze izjemnega prostora, ki ima 
že po temeljnih atributih kontinuitete 
vse značilnosti, da postane osrednji 
javni prostor naselja. Historična 
kontinuiteta je v pričujočem projektu 
edinstveno nadgrajena s temeljno 
prostorsko zasnovo proti jugu, 
proti soncu odprtega prostora, ki 
po značilnostih obodne pozidave 
pa tudi po orientaciji in usmeritvi 
dejansko spominja na prostorski 
okvir slovitega Michelangelovega 
Kapitolskega trga (Piazza del 
Campidoglio) v Rimu. 
 

Seveda je osrednji odprti prostor 
skozi čas doživljal različne 
obravnave, ki so ga, čeprav 
nedvomno z dobrimi nameni, 

PRENOVA TRGA VSTAJE
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spremenile v naključno zaraščeno, 
skorajda nedostopno oazo sredi 
naselja. In prav tukaj, v kritičnem 
vrednotenju obstoječega, skozi čas 
izoblikovanega prostora in vizijo 
osrednje, javne, skupne, prijetne, 
intimne in obenem reprezentativne 
dnevne sobe celotnega, vse bolj 
razpršenega naselja, sem lahko 
občudoval čisto, pregnantno 
in obenem visoko ustvarjalno 
razmišljanje arhitektov. 

  

Vsi predlagani posegi se zdijo 
tako smiselni in logični, kot bi bile 
številne podedovane značilnosti 
obravnavanega prostora nalašč 
takšne, kakršne so. Mislim predvsem 
na pahljačasto razpet prostor s 
poudarjeno osjo, ki je usmerjena 
na z arkadnim pritličjem in z biforo 
v nadstropju požlahtnjeno stavbo 
kaplanije. In ki je obenem os, 
ki povezuje profano in sakralno 
jedro naselja. Potem na obstoječo 
konfiguracijo terena, ki je kot nalašč 
za prefinjeno ločitev dveh nivojev. 
Nivoja zelenic, ki so, logično, na 
obstoječi ravnici, in nivoja trga, ki 
se prav tako logično in prepričljivo 
spušča proti severu in zliva z 
»odkopanim«, poslej v vsej višini 
predstavljenim pročeljem kaplanije. 

In končno mislim na obstoječo 
stihijsko ozelenitev, ki je skrajno 
premišljeno, strokovno utemeljeno 
in prostorsko občuteno reducirana 
na tisto, v vegetacijskem in 
doživljajskem smislu najvrednejše. 

Na obe čelno postavljeni lipi in 
jesen ob zahodni stranici trga. 
Na mogočen spomin nekdanje 
vegetacije, ki je uravnotežena z 
novim drevesom ob vzhodnem robu 
trga. Štirih dreves torej, ki skupaj 
z zelenicami na izvornem terenu 
prefinjeno zamejujejo prostor trga 
in mu dajejo intimnost, varnost ter 
prijetnost v školjko ujete dnevne 
sobe naselja. 

V nadaljevanju je treba izpostaviti 
konkretne arhitekturne rešitve, oblike 
in podrobnosti. Saj je, kot je zapisal 
naš veliki arhitekt Maks Fabiani, 
za razumevanje izraza arhitekture 
najpomembnejša resničnost njenih 
oblik. 

Moje navdušenje je torej 
naraščalo do mojstrskih, v vsem 
tehtno premišljenih in istočasno 
ustvarjalno in oblikovno privlačnih 
ter prepričljivih predlogov. Do 
občudovanja vrednega skladja 
finančno in izvedbeno preprostih 
in povsem sprejemljivih rešitev, 
ki pa po učinkovanju izražajo 
vrednote arhitekture za vse čase. 
Torej izjemno ubrano zasnovo 
organično oblikovanih privzdignjenih 
zelenic s sklenjenimi klopmi, ki so 
dejansko njihovi amorfni obodi. Na 
izvornem terenu urejeni zeleni otoki 
kot arhipelag obdajajo in varujejo 
mednje zleknjeno jedro novega trga. 
Posebna, duhovito in utemeljeno 
zasnovana je njihova obogatitev 
z vzdolžnim vodnim pramenom. 
Vodna ploskev na stiku trga in 
privzdignjene vzhodne zelenice z 
novim drevesom je z organičnim 
potekom in usmeritvijo obenem 
tudi reminiscenca naravnih vodnih 
tokov, ki se s Pohorja zlivajo v Dravo. 
In končno navdušuje prepričljivost 
obdelave talne tržne ploskve, v kateri 
se srečujeta in prekrivata historični 
zazidalni liniji vzhodne in zahodne 
stranice trga. In, ki jo dodatno 
bogatita prefinjeni izbor in sestava 
značilnih in privlačnih, lokalno 
izbranih gradiv. 
 
Prepričan sem, da bo uresničitev 
načrtovanega trga ustvarila v 
Rušah izjemno in prepoznavno 
jedro. Skupen, v odprtosti in 
zavetju izjemen prostor, ki bo kraju 
in njegovim prebivalcem dodal 
pomembno identiteto. Z njo pa 
tudi spremljajoči samozavest in 
ponos, kakršna so ustvarjali in 
žarčili pomembni javni prostori skozi 
celotno arhitekturno in kulturno 
zgodovino. Identiteto torej, ki je 
v današnjem času globalizacije 
in nasilnega izpiranja tradicije in 
lokalnih svojskosti še toliko bolj 
nujno potrebna. 

Zapisal: Akad. Marko Mušič 
V Ljubljani, 25. februarja 2021 
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V Rušah je Ulica Ruške čete dobila povsem novo podobo
PRENOVLJENA ULICA RUŠKE ČETE

V začetku maja 2021 so se zaključila 
investicijsko vzdrževalna dela na 
Ulici Ruške čete v Rušah, ki je bila 
v izjemno slabem stanju. Ulica 
Ruške čete je bila prenovljena v 
dolžini 343 metrov, od križišča z 
Industrijsko ulico do križišča z Malim 
Beogradom. Dela so se intenzivno 
izvajal od oktobra 2020 po etapah, 

tako da je bil čim manj moten dostop 
stanovalcem in interventnim vozilom 
do stanovanjskih stavb. 

V okviru obnovitvenih del so se 
prejšnje energetsko potratnejše 
svetilke Metal halogen 50W 
zamenjale z varčnejšimi LED 
svetilkami. Za večjo varnost pešcev 
in drugih udeležencev v prometu, 
se je montirala še dodatna svetilka, 
naredil se je pločnik, zasadila so 
se nizka drevesa ter izrisala talna 

signalizacije, ki se bo dopolnila še 
z enim prehodom za pešce. Hitrost 
vožnje na ulici bo omejena na 30 
km/uro. 

Z obnovo ulice so se pridobili 
tudi dodatni parkirni prostori ter 
kolesarska pot. Tako je Ulica Ruške 
čete dobila povsem novo, sodobno 
podobo, z urejenimi kolesarskimi 
potmi, dodatnimi parkirišči, varčno 
razsvetljavo in umirjenim prometom.

Stroški rekonstrukcije so bili v okviru 
načrtovanih proračunskih sredstev. 

Zapisala & foto: Občinska uprava

V juniju se je pričela dolgo pričakovana in več let načrtovana obnova Doma kulture v Rušah

Vizija adaptacije objekta Doma 
kulture Ruše je, da se le-ta 
programsko in prostorsko preoblikuje 
v skladu z željami občine in 
današnjih uporabnikov. Na ta 
način bi kulturni dom postal vitalen 
center različnih dejavnosti. Želja 
po celoviti adaptaciji objekta je v 
Rušah prisotna že nekaj časa, žal 
pa se je zaradi obsega investicije in 
zmožnosti zagotavljanja finančnih 
sredstev pričetek del vseskozi 
zamikal. V mesecu juniju so je 
končno pričela dolgo pričakovana 
in več let načrtovana obnova. Zaradi 
obsega obnove smo bili primorani 
aktivnosti razdelili na več faz. Za prvo 
fazo obnove je Občina Ruše uspela 
pridobiti nepovratna sredstva na 
javnem pozivu LAS Drava (Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja), 
kjer smo za obnovo fasade in 
stavbnega pohištva (okna in vrata) 
pridobili nepovratna sredstva v 
skupnem znesku slabih 75.000 
evrov.  Na podlagi izvedenega 
javnega naročila in pridobljenih 
ponudb je vrednost del 136.000 
evrov. Izbran je izvajalec GOI, ki je z 
deli pričel junija 2021. Dela se bodo 
zaključila predvidoma do avgusta 
2021.

Kot omenjeno gre v prvi fazi za 
obnovo fasade in stavbnega 
pohištva, in ker Dom kulture Ruše 
leži na območju spomenika Ruše 
– trško jedro, je potrebno obnovo 
objekta izpeljati pod konzervatorskim 
nadzorom. Sedaj je dom kulture 
klasično ometan z mineralnim 
fasadnim ometom in slikan s fasadno 
barvo. Okoli oken in prečno čez 
zgradbo so štukature, na vogalih so 
vogalne figure, ob vhodu so pilastri. 
Fasada in štukature odpadajo, 
pilastri se krušijo. Zadrževanje 
v bližini objekta za mimoidoče 
nevarno, zato smo morali objekt 
zavarovati z ograjo. 

Ravno zaradi kulturnega varovanja 
objekta bo potrebno v skladu s 
smernicami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine fasado pazljivo 
sanirati. Iz posameznih delov fasade 
je potrebno odbiti dotrajani omet, 
ga pokrpati z grobo in fino malto 
ter očistiti ali obrusiti vse druge 
elemente na fasadi: pilastre, vogalne 
figure, štukature okrog oken idr. 
Obstoječa okna in vrata so lesena. 
Zaradi kulturnega varovanja objekta 
bo potrebno, v skladu s smernicami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
RS, stavbno pohištvo pazljivo 
sanirati, oziroma glede na stopnjo 
poškodbe tudi menjati. 

V naslednjih fazah obnove se 
bo zamenjalo tudi ogrevanje 
(sprememba energenta), obnovila 
inštalacija, avla objekta, sanitarije ter 
prostori v prvem nadstropju. 

Zapisala & foto: Občinska uprava

OBNOVA DOMA KULTURE V RUŠAH

Dela niso zajemala le prenove 
vozne površine, ampak tudi 
temeljito obnovo kanalizacije in 
obnovo dela javnega plinovoda. 
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Zaključila so se asfalterska dela odsekov določenih lokalnih cest
PRENOVA LOKALNIH CEST

Občina Ruše je v letošnjem 
proračunu za investicijsko 
vzdrževanje javnih poti in lokalnih 
cest predvidela približno 200.000 
evrov. V maju 2021 so se zaključila 
asfalterska dela na odsekih lokalnih 
cestah Ruše–Mariborska koča ter 
Cesta Čander Mih–lovska koča. 
Položil se je asfalt v dolžini skupaj 
700 m. 

V nadaljevanju je predvidena ureditev 
ceste do Ciproša do spodnje postaje 
Piskra, vključno z ureditvijo parkirnih 
mest. 

Zapisala & foto: Občinska uprava

V dveh letih smo tako sanirali za 
približno 1000 m ceste, in sicer 300 
m v lanskem letu in 700 m letos. 
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V marcu, aprilu in maju 2021 so 
uslužbenci Režijskega obrata Občine 
Ruše opravili številna dela. Tako so 
ustvarili lepšo podobo naše občine 

in poskrbeli za varnejše lokalne poti.

Popravili so posedek ceste v 
Logu, obrezali drevesa javnih   

nasadov, očistili pesek iz travnikov 
po pluženju, uredili kolesarski 
poligon v Matavškovi jami, sanirali 
zemeljski plaz na lokalni cesti 
Ruše–Mariborska koča, uredili 
obcestni jarek v Logu, uredili javne 
poti v Logu, uredili makadamski del 
ceste Ruše–Glažuta–Mariborska 
koča, postavili ograje ob pešpoti 
proti ribiški, postavili klopi in koše v 
Bistrici ob Dravi, počistili grmovje ob 
cesti, počistili odvodnjavanje cest 
ter pločnike, pokosili cestne robove, 
parkovne površine ter zelenice in 
zasadili cvetlična korita.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Pridne roke uslužbencev Režijskega obrata skrbijo za lepšo podobo naše občine
DELO REŽIJSKEGA OBRATA 
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V ponedeljek, 19. aprila 2021, je 
potekala 15. 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.

Na seji so bili obravnavani in sprejeti:

• imenovanje Mihaela Kranjčevića, 
Jane Krajnc in Daše Babič 
kot članov – predstavnikov 
ustanovitelja v Svet zavoda RAST 
za mandatno dobo 2021−2025;

• odstop Liljane Jug in 
imenovanje Tomaža Kotnika kot 
nadomestnega člana Krajevnega 
odbora Smolnik;

• odstop Liljane Jug in imenovanje 
Franca Kekca kot nadomestnega 
člana Odbora za družbene 
dejavnosti.

Občinski svet je obravnaval in sprejel:

• Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov 
na območju Občine Ruše;

• Odlok o ustanovitvi javnega 
podjetja SNAGA d.o.o.;

• Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Javni lekarniški zavod 
Mariborske lekarne Maribor v prvi 
obravnavi;

• Zaključni račun proračuna Občine 
Ruše za leto 2020;

• Poročilo o realizaciji letnega 
programa prodaje finančnega 
premoženja Občine Ruše za leto 
2020;

• Poročilo o realizaciji letnega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ruše v letu 2020;

• Tehnični pravilnik za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo 
objektov in naprav za izvajanje 
javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske 
odpadne vode v občini Ruše;

• Poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta LEK in njihovih 
učinkih v Občini Ruše za leto 
2020; 

• Potrditev spremembe vrednosti 
projekta OB108-16-0092 
Adaptacija Doma kulture Ruše 
za več kot 20 % od prvotno 
zagotovljenih sredstev v Načrtu 
razvojnih programov.

Občinski svet je ugotovil:

• da obstaja javni interes za ureditev 
lastniškega razmerja in soglašal 
z uvedbo postopka odmere 
in razlastitve v javno korist na 
nepremičninah: parc. št. 440/84, 
446/10, 471/13, 471/10, 471/5, 
467/4, 446/5, vse k.o. 673 
Lobnica in pooblastil županjo 
Občine Ruše, da pri pristojni 
upravni enoti, v skladu z Zakonom 
o urejanju prostora (Uradni list 

RS, št. 61/17), vloži zahtevo za 
razlastitev nepremične.

Občinski svet je:

• podelil status javnega dobra 
lokalnega pomena naslednjima 
nepremičninama: 1386/3 in 
1387/1, obe k.o. 665 Ruše. 
Na predmetnih nepremičninah 
se vknjiži lastninska pravica v 
korist Občine Ruše, javno dobro 
lokalnega pomena;

• ukinil status javnega dobra 
lokalnega pomena na naslednjih 
nepremičninah: 745/3 k.o. 665 
Ruše, 779/1 k.o. 672 Smolnik 
in 610/3 k.o. 673 Lobnica. Na 
predmetnih nepremičninah se 
vknjiži lastninska pravica v korist 
Občine Ruše.

Občinski svet:

• ni sprejel Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske 
uprave Občin Ruše v prvi 
obravnavi. Spremembe in 
dopolnitve odloka so usmerjene 
v učinkovitejše poslovanje organa 
in vitkejšo upravo. Predlagane 
spremembe ne bi povzročile 
dodatnih stroškov in so v okviru 
kadrovskega načrta Občine Ruše. 
Kljub predstavljenim učinkov 
organizacijskih sprememb na seji 
svetniki niso podprli sprememb in 
dopolnitev odloka.

Obravnavana gradiva si lahko 
ogledate na spletni strani Občine 
Ruše. Videoposnetek seje pa na 
Youtube strani Občine Ruše

Zapisala & foto: Občinska uprava

SEJE OBČINSKEGA SVETA
15. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše
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Pred mesecem dni je v naših srcih 
sijalo sonce in risalo nasmeh na 
naših obrazih, saj smo lahko na 
šolskem dvorišču opazovali, kako 
nastajajo nova šolska igrala. 
 
Na naši šoli smo v lanskem šolskem 
letu na prostem uvedli rekreativni 
odmor, ki se je med učenci 
odlično prijel. Otroci brez posebnih 
vzpodbud z veseljem nabirajo 
kilometre s hojo okrog šole, se igrajo 
na talnih igrah, igrajo različne tekalne 
igre ali si izposodijo knjigo v bralnem 
kotičku v knjižnici na prostem.  
 
Kljub vsem tem možnostim se je 
pokazala potreba po površinah, 
ki bi bile učencem v gibalni izziv 
in vzpodbudo. Tako smo prišli na 
idejo igral, ki smo jo pred slabim 
mesecem tudi realizirali. Kljub 
omejenim prostorskim zmožnostim 
smo našli prostor za tri igrala, ki 
omogočajo zabavo, sprostitev in 
razvoj motoričnih sposobnosti 
otrok. Največji poudarek je na moči, 
ravnotežju in orientaciji v prostoru. 
Igrala so trpežna in bodo našim 
otrokom še dolgo služila. Pod igrali 
so ustrezno urejena tudi tla, ki blažijo 
padce in omogočajo varno otroško 
igro.  
 
Na naši šoli se je izkazalo, da je 
aktivni odmor in aktivnosti učencev 

pred in po pouku pomembna 
protiutež, ki omogoča, da so učenci 
med poukom bolj zbrani in umirjeni. 
Zato razmišljamo naprej in nam 
idej ne manjka. Naslednji projekt, 
ki ga želimo uresničiti, se tako že 
pripravlja. V okolico šole želimo 
urediti še čutno pot in učilnico na 
prostem. 

Smo pa novo čutno pot naredili v 
enoti vrtca Bistrica ob Dravi. Poleg 
tega smo v vrtcu v Bistrici in v 
Rušah uredili senčenje peskovnikov. 
Ponjave služijo dvema namenoma. 
Prvi namen je prekrivanje 
peskovnika, ki onemogoča dostop 
nepovabljenim živalim, drugi namen 
pa je senčenje peskovnika med igro 
na prostem. Ker smo vključeni v 
projekt »Varno s soncem«, nam ta 

pridobitev omogoča dodatno zaščito 
pred nevarnimi ultravijoličnimi žarki 
za naše najmlajše. Vse pridobitve so 
nastale s finančno pomočjo Občine 
Ruše, za senčenje peskovnikov pa 
smo v znesku 2000 evrov pridobili 
donatorska sredstva zavarovalnice 
TRIGLAV.
 
V imenu otrok, se jim iskreno 
zahvaljujemo. 

 
Zapisal: Ladislav Pepelnik, ravnatelj 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše
Foto: arhiv OŠ Janko Glazer

Nove pridobitve na šoli in v vrtcu
NOVA ŠOLSKA IGRALA

»En sam otroški smeh, pa bo 
najsvetlejši dan še bolj svetel.« (R. 
G. Ingersoll) 
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Nov odsek Dravske kolesarske poti med Bistrico ob Dravi in Limbušem ter nova počivališča
DRAVSKA KOLESARSKA POT

Dravska kolesarska pot je del 
mednarodne daljinske kolesarske 
poti, ki se prične v Italiji na izviru reke 
Drave in se nadaljuje skozi Avstrijo, 
Slovenijo in Hrvaško vse do izliva 
reke Drave v Donavo. V Sloveniji je 
njena trasa dolga 145 km, skupaj z 
upoštevanimi variantami pa skoraj 
200 km.

Po končani izgradnji bo za kolesarje 
na voljo okoli 180 kilometrov urejene 
Dravske kolesarske poti. Eden izmed 
odsekov, ki je trenutno v gradnji 
in naj bi bil zaključen predvidoma 
julija, poteka na območju občine 
Ruše, med Bistrico ob Dravi in 
Limbušem. Ob tem je v zaključni 
fazi tudi izgradnja 300-metrskega 
dela Dravske kolesarske poti pri 
hidroelektrarni Fala, v občini Selnica 
ob Dravi, ki je usmerjena proti 
Jabolčni poti. Na območju Mestne 
občine Maribor Dravske elektrarne 
Maribor urejajo kolesarsko pot po 
nasipu v Melju, ki se na tak način 
izogne trasi ob glavni regionalni 
cesti. Zaključujejo se tudi dela v 
občini Radlje ob Dravi, in sicer v 
povezavi do hidroelektrarne Vuhred.
Skozi občino Ruše poteka trasa 
Dravske kolesarske poti v dolžini 4 
kilometre in 653 metrov. Ob trasi poti 
pa bodo tri kolesarska počivališča, ki 
so locirana v Rušah, na Bezeni in v 
Bistrici ob Dravi. 

Začetek projekta ureditve Dravske 
kolesarske poti sega v leto 2002, 
ko so se začele postavljati tudi prva 
počivališča, ki pa več ne sledijo 
trendu in potrebam kolesarjem. 

Njihova naloga v preteklosti je bila 
predvsem zaščita pred dežjem, zato 
so bila zasnovana kot avtobusna 
postajališča.

Z razvojem ideje o novi Dravski 
kolesarski poti leta 2012 se je 
razvila tudi nova grafična podoba 
produkta ter se načrtuje izgradnja 
nove kolesarske infrastrukture. Nova 
grafična podoba Dravske kolesarske 
poti bazira na logotipu »DravaBike«. 
Na podlagi tega se je razvili tudi nov 
koncept počivališča za kolesarje, 
ki na ključnih mestih izpostavlja ta 
logotip.

Spremenjen je tudi sam koncept 
počivališča, ki je namenjen 
relaksaciji, počitku in uživanju 
v naravi. To je tudi namen nove 
kolesarske poti. S kombinacijo lesa 
in desk se želi prikazati povezava s 
splavarjenjem in splavi, ki so bila na 
Dravi v preteklosti glavni prepoznavni 
element.

Nova počivališča so zasnovana iz več 
elementov, ki omogočajo prilagajanje 

postavitve in opremljenosti 
počivališča glede na lokacijo, 
potrebe in prostor, ki je na voljo. 
Lahko so pokrita ali brez strehe.
Na delu Dravske kolesarske poti, 
kjer je kolesarska povezava urejena 
kot ločena kolesarska pot ob 
železniški povezavi Maribor–Prevalje, 
se načrtujejo 4 počivališča. Tri 
počivališča so predvidena v občini 
Ruše, in sicer v Rušah, na Bezeni 
in v Bistrici ob Dravi ter eno v MO 
Maribor. Dve počivališči, eno v 
Občini Ruše in eno v MO Maribor, 
bosta imeli med opremo tudi pitnik 
za vodo. 

Projekt financira Direkcija RS za 
infrastrukturo. Poudariti moramo, da 
gre pri izgradnji kolesarske poti za 
izredno dobro sodelovanje Direkcije 
RS za infrastrukturo in občin in se že 
veselimo dneva, ko se bomo Rušani 
lahko s kolesom neovirano popeljali 
v Maribor.

Zapisala & foto: Občinska uprava



REKONSTRUKCIJA MOSTU 

NOVO KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Za pešce in kolesarje bo možen prehod preko HE Fala v času zaprtja mostu čez Dravo,  
cene avtobusnega prevoznika Arriva kljub obvozu ostajajo nespremenjene

Občina Ruše s ciljem po višjem deležu evropskih razvojnih sredstev, ki bo omogočal nižjo 
ceno končnim uporabnikom novega kanalizacijskega omrežja

14 JUNIJ 2021
RUŠKI UTRIP

Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo je konec 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 
popolna zapora mostu, in sicer od 
31. maja 2021 naprej.

Direkcija 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 izjemno zahtevne posege 
v samo konstrukcijo, za kar je 
potrebnopopolno mirovanje objekta, 
ki ga je možno zagotoviti le ob 
popolni zapori mostu. 

V Občini Ruše smo si kot eno 
najpomembnejših investicijskih 
nalog v obdobju 2018−2022 
zadali izgradnjo manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja ter celovito 
ureditev čiščenja komunalnih 
odpadnih voda. Celovita vrednost 

investicije znaša preko šest milijonov 
evrov. Za izvedbo tega projekta 
Občina Ruše kandidira za pridobitev 
nepovratnih sredstev  Evropske unije. 

Na podlagi priporočila Ministrstva 
za okolje in prostor smo se na 
občini Ruše odločili, da projekt 
celovite ureditve odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda z novim 
kanalizacijskim omrežjem prijavimo 
v obstoječo finančno perspektivo 
2021−2027. V sodelovanju z 
Občino Selnica ob Dravi in skladno 
s priporočili Ministrstva za okolje 
in prostor bomo v občini celovito 
uredili vprašanje odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda znotraj 

prvotno zadanega časovnega načrta. 
Odločitev za prijavo v perspektivo 
2021−2027 je bila sprejeta, ker je 
v novi perspektivi mogoče pridobiti 
večji delež evropskih sredstev. 
Hkrati pa bo projekt izvedbeno 
usklajen z Ministrstvom za okolje 
in prostor ter s sosednjo Občino 
Selnica ob Dravi. Po njegovi uspešni 
realizaciji bodo občanke in občani 
do novega kanalizacijskega omrežja 
dostopali po nižji ceni za končnega 
uporabnika. 

Več o projektu v Info listu: https://
www.ruse.si/objava/466083 

Zapisala: Občinska uprava
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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.

Prav tako se je po skrbni proučitvi 
pogojev izkazalo, da je tudi varianta 
preko objekta hidroelektrarna Fala 
– cesta je opredeljena kot servisna 
pot in ne izpolnjuje tehničnih in 
varnostnih pogojev, ki morajo biti 
izpolnjeni za prometno obremenitev 
– neustrezna iz vsaj štirih vidikov:

• Križanje z železniško progo 
je nezavarovano in povsem 
neprimerno za prevoz šolarjev in 
drugih občanov.

• Območje hidroelektrarne Fala 
je servisna cesta in je pogojno 
prevozna na lastno odgovornost 
ter predstavlja nevarnost trka v 
tehnološka postrojenja (delovne 
stroje) elektrarne.

• Težavno vključevanje in slaba 
preglednost ob priključku na 
glavno cesto G1-1.

• Neustrezna širina, tehnični 
elementi in ustroj poti.

Na osnovi navedenega, predvsem pa 
v skrbi za varnost, tako zaposlenih 
na elektrarni kot vseh potencialnih 
udeležencev prometa, je bila z vso 
odgovornostjo sprejeta odločitev, 
da bo prehod preko hidroelektrarne 
Fala v času rekonstrukcije mostu čez 
reko Dravo med Selnico ob Dravi in 
Rušami zaprt za ves motorni promet. 
V izjemnih primerih bo omogočen 
le interventnim vozilom policije, 
gasilcev, reševalcev in civilne zaščite.

So se pa v družbi Dravske elektrarne 
Maribor odločili, da bodo pristopili 
k možnosti prehoda za kolesarje 
in pešce, za kar pa je potrebna 
tehnična preureditev vrat na obeh 
bregovih reke Drave. Tehnično 
preureditev bodo izvedli v najkrajšem 
možnem času. Poudarjajo pa, da 
je hidroelektrarna Fala energetski 
objekt, namenjen proizvodnji 
električne energije. Servisna pot 
je bila do sedaj uporabljena za 
maloštevilne prehode lokalnih 
motornih vozil in kolesarjev ter 
pešcev in ni namenjena ter tudi ne 

ustreza množičnim prehodom.

POTEK OBVOZOV V ČASU 
POPOLNE ZAPORE

V času popolne zapore bo promet 
voden po označenem obvozu: 
Gledano iz smeri Ruš po Tovarniški 
cesti oziroma po regionalni cesti 
R2-435, odsek 1431 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).

PRILAGOJENI VOZNI REDI 
AVTOBUSNEGA PREVOZNIKA 
ARRIVA

Avtobusni prevoznik Arriva Slovenija 
je prilagodil vozne rede avtobusnih 
prevozov, kar je objavljeno na spletni 
strani www.arriva.si in na spletnih 
straneh Občine Ruše in Občine 
Selnica ob Dravi. 

Arriva Slovenija bo zagotavljala redne 
avtobusne prevoze med Selnico ob 
Dravi in Rušami tudi v povezavi z 
linijami v smeri Maribora in Radelj 
ob Dravi. Obstaja možnost, da se 
bodo vozni redi še spreminjali, zato 
vas prosimo, da spremljate aktualne 
informacije, ki so povezane s to temo. 
Kljub obvozu bodo cene avtobusnih  
vozovnic ostale nespremenjene in 
sicer 1,30 evra za eno vožnjo. Razliko 
v ceni bo financiralo Ministrstvo za 
infrastrukturo.
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Andrej Tumpej, direktor Dravskih 
elektrarn Maribor, ki upravljajo 
hidroelektrarno Fala, je ob tem 
povedal: »Dravske elektrarne Maribor 
se zavedamo pomena mostu, ki 
povezuje občini Selnica ob Dravi 
in Ruše za lokalno prebivalstvo in 
gospodarstvo. Temeljito in skrbno 
smo se, skupaj z obema občinama, 
lotili preučitve možnosti prehoda 
preko hidroelektrarne Fala v času 
rekonstrukcije. A analize so pokazale, 
da ta možnost žal ne pride v poštev 
za množičen prehod. Zavedati se je 
potrebno, da je elektrarna industrijski 
objekt, cesta, ki vodi preko nje pa 
tretirana kot servisna pot, ki se v 
običajnih razmerah sicer koristi 
za maloštevilne prevoze na lastno 
odgovornost. Množičnemu prehodu 
pa pot ni namenjena in tudi ne 
primerna. V prvi vrsti moramo misliti 
na varnost, tako naših zaposlenih, 
ki na objektu izvajajo redna dela, 
kot vseh ostalih udeležencev. 
Prav na tej osnovi je bila sprejeta 
odločitev, da bo prehod preko 
objekta hidroelektrarne Fala v času 
rekonstrukcije mostu zaprt za ves 
promet. Občane obeh občin in druge 
deležnike prosimo za razumevanje.«

Dr. Vlasta Krmelj, županja Občine 
Selnica ob Dravi: »Občina Selnica ob 
Dravi je vesela, da bo most končno 
obnovljen in s tem zagotovljena 
varnost za ljudi in promet. Hkrati 

bomo s to obnovo zelo posegli v 
življenje in delo naših ljudi in jim 
povzročili nemalo težav. Skupaj z 
Občino Ruše, Upravno enoto Ruše, 
Dravskimi elektrarnami Maribor, 
avtobusnim prevoznikom Arrivo 
in ostalimi deležniki, kot so šole, 
podjetja, zdravniki, banka, iščemo 
različne rešitve, ki bodo našim 
občanom olajšale opravljanje 
dejavnosti, ki so jih sedaj lahko le 
v Rušah. Prosimo za razumevanje 
in upamo, da bo sanacija čim 
prej zaključena. V začetku zapore 
bodo verjetno nastali še kakšni  
individualni problemi in v kolikor 
menite, da vam jih lahko pomagamo 
rešiti, nas kar kontaktirajte in skupaj 
bomo našli rešitev.« 

Urška Repolusk, županja Občine 
Ruše: »Rekonstrukcija mostu čez 
reko Dravo je po oceni Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo 
nujna zaradi izjemno slabega 
stanja mostu. Ob takih ocenah se 
moramo v prvi vrsti zavedati varnosti 
prebivalstva in vsako sklepanje 
kompromisov ni sprejemljivo. Na 
to nas opominjajo katastrofalne 
nesreče ob zrušenih mostovih 
in viaduktih, ki se jih ni ustrezno 
vzdrževalo. Takšni katastrofi smo 
bili priča pred dvema letoma, ko se 
je zrušil viadukt Morandi v Genovi 
in pod seboj pokopal več kot 
štirideset življenj. V izogib takšnim in 

podobnim nesrečam so pravočasne 
obnove prometne infrastrukture 
nujne in neizbežne. Zavedamo se, 
da bo popolna zapora mostu čez 
reko Dravo v času rekonstrukcije 
mostu močno vplivala na življenje 
prebivalstva in gospodarstvo. Zato 
smo z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo, Občino Selnica 
ob Dravi in Dravskimi elektrarnami 
Maribor iskali možne rešitve od 
vodenja prometa preko začasnega 
montažnega jeklenega mostu, do 
obvoza preko hidroelektrarne Fala 
in obvoza preko Falske pečine. 
Vendar nobena od navedenih 
rešitev ni sprejemljiva, v prvi vrsti iz 
vidika varnosti. Vse prizadete v času 
rekonstrukcije mostu čez Dravo zato 
prosim za strpnost in razumevanje 
ter uporabo varnih in dovoljenih 
obvoznih poti. Varnost vseh je na 
prvem mestu.«
 
Dodatne informacije:

Majna Šilih, vodja Službe 
komuniciranja DEM; majna.silih@
dem.si

Občina Selnica ob Dravi; info@
selnica.si

Občina Ruše; obcina@ruse.si

Arriva (informacije o voznih redih 
avtobusov); info@arriva.si, 090 74 11

Zapisali: Direkcija RS za 
infrastrukturo, DEM, Občina Selnica 
ob Dravi in Občina Ruše
Foto: Direkcija RS za infrastrukturo
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Odprt javni razpis za sofinanciranje obnove objektov v ožjem delu trškega jedra Ruše 

Subvencije EKO sklada za socialno šibke 

SOFINANCIRANJE OBNOVE 

EKO SKLAD 

Občina Ruše je 3. maja 2021 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje obnove 
objektov v ožjem delu naselbinskega 
spomenika, trškega jedra Ruš. Javni 
razpis bo odprt do 30. julija 2021.
Območje razpisa je razvidno na 
spodnji sliki. 

Ker želimo dodatno spodbuditi 
lastnike k prenovi stavb, so letos 
sredstva namenjena tudi obnovi 
strešnih kritin, vzdrževanju nosilnih 
konstrukcijskih elementov oziroma 

zamenjavi nosilnih konstrukcijskih 
elementov na ostrešjih.

Predvidena višina sofinanciranja 
posameznega projekta je do 50 % 
upravičenih stroškov oziroma do 
5.000 evrov. Podrobnejši pogoji 
so razvidni iz razpisa, ki je v celoti 
objavljen na spletni strani občine 
na povezavi: https://www.ruse.si/
objava/457931.

Lastnikom objektov predlagamo, 

da pričnejo pravočasno pridobivati 
kulturnovarstvene pogoje, popise 
predvidenih del in kulturnovarstvena 
mnenja. Za pomoč pri pripravi vloge 
za kulturnovarstvene pogoje in 
mnenja ter za dodatne informacije o 
razpisu se lahko vlagatelji obrnejo na 
zaposlene v občinski upravi (kontakt 
02 669 0643). 

Zapisala & foto: Občinska uprava

EKO sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad, subvencionira in nudi ugodne 
kredite za okolju prijazne naložbe. 
Tudi letos nadaljuje z dodeljevanjem 
spodbud za reševanje energetske 
revščine.
 
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 nudi več ukrepov za 

zmanjševanje energetske revščine, 
s pomočjo katerih se zmanjšujejo 
stroški za energijo in izboljšujejo 
kakovost bivanja:

• 100 % subvencije za določene 
naložbe pri obnovi stanovanjskih 
stavb;

• obisk energetskega svetovalca z 
brezplačnim paketom naprav ter 
nasvetom za manjšo rabo energije.

EKO sklad je v  petek, 2. aprila 
2021, v Uradnem listu RS in na 
spletni strani objavil nova javna 
poziva za reševanje energetske 
revščine, in sicer za dodeljevanje 
spodbud socialno šibkim občanom 
za investicije v energetsko obnovo 

njihovih stavb ter za zamenjavo starih 
kurilnih naprav z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso.

2. javni poziv ZERO500 se izvaja v 
okviru programa »Subvencioniranje 
ukrepov URE v 500 gospodinjstvih 
z nizkimi prihodki za reševanje 
energetske revščine – Program 
ZERO500«, ki se financira iz sredstev 
Kohezijskega sklada in se bo 
izvajal do leta 2023. Namenjen je 
gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki 
se soočajo z energetsko revščino.
 
EKO sklad bo na podlagi 2. javnega 
poziva ZERO500 dodelil upravičenim 
vlagateljem nepovratno finančno 
spodbudo za izvedbo 
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investicij v ukrepe učinkovite rabe 
energije. Tem gospodinjstvom se 
bodo izboljšale življenjske razmere, 
saj jim bodo energetske prenove 
prinesle dejanske prihranke pri 
stroških za energijo; zmanjšala se 
bo poraba energentov in električne 
energije, ki za gospodinjstva z 

nizkimi prihodki predstavlja velik 
odstotek vseh življenjskih stroškov. 
Izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, 
plesen) pa pozitivno vplivajo tako 
na zdravstveno kot tudi na psihično 
stanje članov gospodinjstva.

Nepovratna finančna spodbuda je 
lahko dodeljena za naslednje ukrepe:

• toplotno izolacijo strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru;

• toplotno izolacijo fasade;
• vgradnjo energijsko učinkovitih 
• oken in/ali vhodnih vrat;
• zamenjavo 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.

Več informacij o pogojih in zahtevah 
je na voljo na spletni strani https://
zero500.ekosklad.si/ ter na telefonski 
številki 01 241 48 44, vsak delovnik 
med 9. in 14. uro ali po elektronski 
pošti na naslovu ZERO500@
ekosklad.si.

Objavljen je tudi nov javni poziv 
86SUB-SOCOB21 za nepovratne 
finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih 
kurilnih naprav z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso v 
stanovanjskih stavbah. V okviru tega 
poziva se dodeljujejo nepovratna 
spodbuda v višini 100 % upravičenih 

stroškov investicije, in sicer za:

• novo kurilno napravo na lesno 
biomaso, ki zagotavlja toploto 
centralnemu sistemu ogrevanja 
(kotel na lesno biomaso) ali

• novo enosobno kurilno napravo 
na lesno biomaso, namenjeno 
zlasti ogrevanju prostora, v 
katerega je postavljena, vključno 
s štedilniki s posredno ogrevano 
pečico ali brez nje.

Nov javni poziv prinaša višjo 
spodbudo pri enosobnih kurilnih 
napravah, saj se spodbuda dodeli v 
višini 4.000 EUR za peletne kamine z 
vodnim toplotnim prenosnikom in po 
novem tudi za vse druge enosobne 
kurilne naprave na lesno biomaso 
z vodnim toplotnim prenosnikom, 
ki bodo priklopljene na centralno 
ogrevanje. Upravičene osebe na 
tem javnem pozivu pa so tisti, ki so 
na dan vložitve vloge na EKO sklad 
prejemniki denarne socialne pomoči 
in lastniki oz. skupaj z enim oz. več 
družinskimi člani, ki so upoštevani 
pri ugotavljanju materialnega 
stanja upravičene osebe v odločbi 
CSD solastniki stavbe, kjer se bo 
investicija izvedla.  

Informacije o javnem pozivu so 
na voljo na telefonski številki 01 
241 48 20, v času uradnih ur ali 
po elektronski pošti na naslovu 
ekosklad@ekosklad.si. 

Več o razpisih EKO sklada si lahko 
preberete na spodnjih povezavah: 
https://ekosklad.si/prebivalstvo/

Viri: EKO sklad
Zapisala: Občinska uprava
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V današnjem gospodinjstvu beležimo 
veliko večjo porabo električne 
energije, saj uporabljamo veliko več 
gospodinjskih in drugih električnih 
naprav ter aparatov kot v preteklosti. 
Hkrati pa se niti ne zavedamo, koliko 
energije vse te naprave porabijo, če 
jih po uporabi pozabimo ugasniti ali 
izklopiti.

Ali veste, koliko elektrike porabite v 
vašem gospodinjstvu vsak mesec 
ali vsako leto in koliko elektrike 
porabijo sodobni gospodinjski 
aparati, s katerim si gospodinjstva 
lajšamo opravljanje vsakodnevnih 
gospodinjskih opravil? Če je vaš 
odgovor ne, potem berite dalje.

Če želi gospodinjstvo spremljati 
porabo energije in stroškov, potem 
je priporočljivo, da si v enostavno 
tabelo vpisuje mesečne stroške 
za električno energijo, ogrevanje 
in vodo. Te stroške lahko potem 
med seboj primerja in na ta način 
spremlja njihovo spreminjanje. 
Pri računu za električno energijo 
moramo dobro poznati vse 
postavke, ki so na računu. Račun 
je sestavljen iz fiksnih in variabilnih 
stroškov. Fiksni stroški so tisti, ki se 
ne spreminjajo (obračunska moč, 
mesečno nadomestilo ter prispevki). 
Variabilni stroški  so tisti, na katere 
lahko gospodinjstvo samo vpliva 
(poraba, ki je zapisana v kWh enoti). 
Torej, če porabite manj elektrike, 
vplivate na omrežnino za uporabo 
omrežij ter porabo energije v času 
visoke tarife (VT) ali male tarife (MT), 
trošarino in na prispevek. VT je 

visoka tarifa in v tem času je elektrika 
dražja (vsak delovni dan med 6.00 
in 22.00 uro), MT pa je mala tarifa, 
ko je elektrika cenejša (vsak delovni 
dan med 22.00 in 6.00 uro ter ob 
sobotah, nedeljah in praznikih).
 
Da bi gospodinjstvo doseglo na 
računu nižji znesek, mora najprej 
ugotoviti, koliko energije porabi na 
mesec. Priporočljivo je, da si na 
mesečni ravni popiše stanje števca in 
hkrati spremlja svoj življenjski ritem 
(katera gospodinjska opravila so bila 
v določenem času izvedena, kdaj so 
bila izvedena, katere gospodinjske 
aparate so uporabljali in ob katerem 
času). Prav tako je zelo pomembno, 
da v gospodinjstvu vemo, kateri 
gospodinjski aparati porabijo največ 
elektrike.
 
Glede na raziskave o energetski 
učinkovitosti gospodinjstev v Sloveniji 
leta 2019 največ elektrike porabi 
električni štedilnik, najmanj pa 
polnjenje pametnega telefona.
 

Električni aparati se med seboj 
razlikujejo po svojih značilnostih, po 
energijskem razredu in po porabi 
električne energije, ki se nanaša 
na moč aparata, ki je izražena 
v vatih (W) ali kilovatih (kW). Za 
pravilen izračun porabe elektrike 
v gospodinjstvu moramo preveriti 
tudi moč posameznega aparata in 
nato še moč aparata pomnožiti z 
urami delovanja aparata. Pri izračunu 

porabe elektrike moramo biti pozorni 
tudi na to, da aparat pri nižji stopnji 
delovanja porabi manj električne 
energije.
 
Za izračun okvirnega stroška 
uporabe električnega aparata 
moramo energijsko porabo pomnožiti 
še s ceno električne energije na 
kilovatno uro, ki jo najdemo na 
spletni strani Statističnega urada RS.
 
Od konca leta 2019 je 
gospodinjstvom za spremljanje 
porabe energije na voljo tudi 
brezplačen spletni portal »Moj 
elektro«, ki uporabnikom ne glede 
na elektrodistribucijsko območje 
ali dobavitelja električne energije 
omogoča dostop do svojih merilnih 
podatkov. Uporabniki lahko preko 
portala dobijo jasne informacije 
o lastni porabi elektrike in o tem, 
kako upravljati s porabo. Portal 
uporabnikom omogoča, da točno 
vidijo, koliko električne energije 
porabijo zjutraj in zvečer. 
 
V kolikor potrebujete pomoč pri 
registraciji ali pri uporabi portala 
»Moj elektro«, se lahko obrnete 
tudi na energetske svetovalce na 
Energetski agenciji za Podravje, 
kjer vam bomo z veseljem priskočili 
na pomoč ter vam nudili pomoč 
pri uporabi portala in vam hkrati 
svetovali, kako zmanjšati porabo 
električne energije in stroškov v 
vašem gospodinjstvu.
 

Zapisal: Energap
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (02) 234 23 60
E-pošta: info@energap.si
Splet: www.energap.si

Ali veste, koliko elektrike porabi vaše gospodinjstvo in zakaj?
ENERGAP SVETUJE
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Okoljski dnevi v maju poudarjajo pomen biodiverzitete
OKOLJSKI DNEVI V MAJU

V maju obeležujemo Svetovne 
dan ptic selivk, dan podnebnih 
sprememb, čebel, Evropski dan 
Nature 2000, Mednarodni dan 
biotske raznovrstnosti in Teden 
gozdov.

Obeležitev teh dni pa poudarja 
predvsem pomen biotske 
raznovrstnosti ali biodiverzitete, ki 
pomeni raznolikost živih organizmov 
in zajema vse oblike življenja na 
Zemlji. 

Zakaj je tako pomembna? Biotska 
raznovrstnost je med drugim 
pomembna za ekosistemske storitve, 
tj. storitve, ki izvirajo iz narave, kot so 
opraševanje, uravnavanje podnebja, 
zaščita pred poplavami, rodovitnost 
tal ter proizvodnja hrane, goriva, 
vlaken in zdravil.

Vendar smo trenutno priča izgubi 
biotske raznovrstnosti. Glavni vzroki 
za to izgubo so spremembe naravnih 
habitatov zaradi sistemov intenzivne 
kmetijske proizvodnje, gradnje, 
krčenja gozdov, prekomernega 
izkoriščanja rek, jezer in tal, 
onesnaževanja okolja ter invazivne 
tuje vrste in globalnih podnebnih 
sprememb.

Eden glavnih organiziranih načinov 
varovanja biodiverzitete so varovana 
območja, ki so glede na veljavne 
predpise razvrščena v območja 
Natura 2000, ekološko pomembna 
območja (EPO) in naravne vrednote 
(državnega ali lokalnega pomena). 
Zavarovana območja so po Zakonu 
o ohranjanju narave ožja zavarovana 

območja (naravni spomeniki, 
strogi naravni rezervati in naravni 
rezervati) in širša zavarovana 
območja (krajinski, regijski in narodni 
park). Vse lokalitete na območju 
Slovenije so vidne v Atlasu okolja, 
Naravovarstvenem atlasu in v 
spletnem GIS-portalu iObčina.

Izobraževanje in informiranje o 
okolijski problematiki pripomore k 
razumevanju pomena biodiverzitete, 
za to vam podajamo predloge, da ob:

• Svetovnem dnevu ptic selivk (8. 
maj) uzrete v nebo in opazujete 
ptice, ki se ravnokar vračajo iz 
toplih krajev. Če bi radi spoznali 
in prebrali več o različnih vrstah 
ptic, ki živijo v Sloveniji, pa najdete 
na strani Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic  Slovenije 
(DOPPS) informacije o kar 385 
pticah, ki so bile opažene v 
Sloveniji.

• Svetovnem dnevu podnebnih 
sprememb (15. maj) razmislimo 
o nepotrošniškem življenjskem 
slogu, uporabi trajnostne 
mobilnosti, skrbi za naravo, o 
varčevanju z energijo, odpadkih …

• Svetovnem dnevu čebel (20. maj) 
opazujem opraševalce v našem 
okolju in poskrbimo za pogoje, da 
se njihovo število poveča (cvetoč 
travnik, medonosna drevesa, 
ekološki vrt …). 

• Evropskem dnevu Nature 2000 
(21. maj) se odpravimo na katero 
od lokalitet na območju Slovenije, 
ki jo najdemo v Atlasu okolja 
ali Naravovarstvenem atlasu. V 
Sloveniji je 355 območij Nature 
2000, ki pokrivajo dobrih 37 % 
ozemlja države. Skoraj v vseh 
slovenskih občinah imamo 
območja Nature 2000 (v 204 
občinah od 212 občin). Tudi v 
občinah ustanoviteljicah Skupne 
službe varstva okolja si tako lahko 
ogledate območja Natura 2000:

 − V Občini Duplek in Občini 
Miklavž na Dravskem polju je to 

območje Drave;
 − v Občini Hoče - Slivnica je to 
območje Pohorja;
 − v Občini Rače - Fram sta to Rački 
ribniki – Požeg in Pohorje;
 − v Občini Ruše in Mestni občini 
Maribor sta to Pohorje in Drava;
 − v Občini Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah in Občini Lenart so to 
Slovenske gorice – doli;
 − v Občini Lovrenc na Pohorju 
sta to Zgornja Drava s pritoki in 
Pohorje. 

   
Na teh območjih veljajo posebni  
   naravovarstveni ukrepi. Več   
   informacij o Naturi 2000 je  
   dostopnih na povezavi http://www.
   natura2000.si/. 

• Mednarodnem dnevu biotske 
raznovrstnosti (22. maj) razmislimo 
o odpravi vzrokov za izgubo 
biotske raznovrstnosti.

• Tednu gozdov (zadnji teden maja) 
se odpravimo v gozd in s seboj 
vzemimo Gozdni bonton, ki govori 
o pravilih obnašanja v gozdu.

Za varovanje biodiverzitete se 
moramo zavzemati vsi in povsod, 
tudi na območjih, ki niso zavarovana. 
Naučiti se moramo odgovornega 
odnosa do narave in okolja!

Zapisala: Tea Drevenšek, Skupna 
občinska uprava Maribor
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15. maja smo obeležili dan podnebnih sprememb
PODNEBNE SPREMEMBE

Spremembe podnebja, ki nastajajo 
zaradi neposrednega ali posrednega 
vpliva človekovih dejavnosti, 
so danes že stalnica. Čeprav o 
podnebnih spremembah slišimo na 
vsakem koraku, pa jih nekako še 
vedno ne dojemamo kot ogrožajočo 
resnico in premalo ukrepamo, da bi 
se podnebni kazalci spremenili na 
bolje. 15. maja smo obeležili tudi dan 
podnebnih sprememb.

Spremembe, ki so več kot očitne, se 
izražajo kot:

• dvig povprečne temperature, 
ki se vsako desetletje od 
predindustrijske dobe naprej 
vztrajno zvišuje, tudi na predelih, 
pokritih z ledom in snegom 
(visokogorje, Arktika …);

• rekordne vrednosti toplogrednih 
plinov, ki so se od predindustrijske 
dobe leta 1950 povišale za 147 % 
pri CO2, za 259 % pri CH4 in 123 
% za N2O;

• dvigovanje morske gladine, ki se 
je zaradi taljenja ledu na Antarktiki 
in predvsem na Grenlandiji 
povečala in je leta 2019 dosegla 
najvišjo raven;

• toplota oceanov, ki se zaradi 
vpijanja odvečne energije iz 
ozračja kot posledice povečanih 
vrednosti TGP vztrajno viša, od 
tega se je zakisanost oceanov od 
predindustrijske dobe povečala za 
26 %;

• nadpovprečne količine padavin 
povzročajo poplave, po drugi 
strani pa sledijo dolga sušna 
obdobja z vedno več vročinskimi 
valovi in rekordno, kar 42,6 °C 
visoko temperaturo v Nemčiji in 
46,6°C januarja v Avstraliji;

• temperaturnim ekstremom sledijo 
požari (tudi v Sibiriji in na Aljaski), 
še posebej zaskrbljujoči so v 
Amazoniji, nadpovprečna je tudi 
aktivnost tropskih ciklonov po 
svetu, ki za seboj puščajo uničenje 
bivališč, obdelovalnih površin in 
pridelkov ter številne človeške 
žrtve.

Podnebne spremembe tako vplivajo 
na preskrbo prebivalstva s hrano, na 
povečano tveganje za zdravje ljudi, 
smrtno ogrožajo mnoga življenja in 
občutno prispevajo k razseljevanju 
ljudi iz najbolj ogroženih območij.

Za izboljšanje stanja je potrebno 
po eni strani blaženje podnebnih 
sprememb in po drugi prilagajanje 
nanje, kar zahteva sistematično, 
načrtno zmanjševanje ranljivosti in 
povečanje odpornosti proti zaznanim 
in pričakovanim vplivom podnebnih 
sprememb. 

Slovenija je podpisnica Pariškega 
sporazuma, ki je pravno zavezujoč 
za vse članice, zato si je v strateških 
dokumentih (Strategija razvoja 
Slovenije 2030, Nacionalno 
energetsko podnebni koncept, 
Resolucija o Nacionalnem programu 
razvoja prometa RS, Resolucija o 
Nacionalnem programu varstva 
okolja 2020−2030 in drugih) 
zastavila cilj, ki ga zasleduje tudi 
pri pripravi Dolgoročne podnebne 
strategije Slovenije do leta 2050 
(DPSS), to je doseganje neto 
ničelne emisije oziroma podnebno 
nevtralnost. 

Strategija je v fazi sprejemanja, tej pa 
bodo sledile tudi občinske strategije 
prilagajanja.

Najpomembnejše aktivnosti v DPSS 
za doseganje tega cilja so:

• zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov in povečanje odvzema po 
ponorih (36 % do leta 2030 glede 
na leto 2005);

• energetska učinkovitost 
(izboljšanje vsaj za 35 % do leta 
2030);

• energija iz obnovljivih virov (vsaj 
27 % delež do leta 2030).

Aktivnosti se zasledujejo po vseh 
sektorjih od energetike, industrije, 
prometa, stavb, kmetijstva, rabe 
zemljišč, odpadkov in drugih 
sektorjev. 

Ukrepi prilagajanja na podnebne 
spremembe so nujni, saj bi jih 
pravzaprav morali izvajati že takoj, 
ZDAJ! Vedeti moramo, da tudi če bi 
že danes dosegali ničelne emisije, 
bi okolje potrebovalo še kar nekaj 
desetletij, da si opomore in ponovno 
vzpostavi ravnovesje. 
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Stanje toplogrednih plinov v Sloveniji

Skupni izpusti toplogrednih plinov 
v Sloveniji so leta 2019 dosegli 
17.065 Gg (gigagram = 1000 ton ali 
kiloton) ekvivalenta CO2. To je 16,4 
% pod vrednostjo v izhodiščnem 
letu 1986 in 2,6 % manj kot v letu 
2018. K znižanjem izpustov je 
največ prispevala manjša poraba 
goriv v vseh sektorjih, najizrazitejše 
zmanjšanje je bilo v energetiki (−4,7 
%) in prometu (−3,6 %). Nekoliko 
višji izpusti kot v letu 2018 pa so 
bili zabeleženi v industriji zaradi 
procesnih emisij.

V skupnem deležu izpustov TGP 
ima v Sloveniji največji prispevek 
CO2 (v letu 2019 kar 82,1 %). CO2 
nastaja predvsem pri zgorevanju 
goriva in iz industrijskih procesov. 
Sledi metan (11,3 %), ki večinoma 
izvira iz odpadkov in kmetijstva, 
ter didušikov oksid (4,8 %), ki 
prav tako nastaja večinoma v 
kmetijstvu. Opazni so tudi izpusti 
didušikovega oksida iz cestnega 
prometa. Izpusti F-plinov, med katere 
sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC), 
perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in 
žveplov heksafluorid (SF6), so zelo 
majhni, vendar zaradi visokega 
toplogrednega učinka njihov 
prispevek k segrevanju ozračja ni 
zanemarljiv (1,9 %).

Med sektorji izven ETS je 
najpomembnejši promet, ki je v letu 
2019 prispeval 52,1 % vseh izpustov, 
naslednji pomembni vir je kmetijstvo, 
ki je prispevalo 15,4 % izpustov, 12,2 
% delež so izpusti zaradi rabe goriv 
v gospodinjstvih in v komercialno-
institucionalnem sektorju. Ostali 

deleži so nekoliko nižji, in sicer raba 
goriv v industriji (6,2 %), preostali 
procesni izpusti (4,4 %), ravnanje z 
odpadki (4,0 %) ter drugo (ubežne 
emisije, preostanek energetike …) 
(4,7 %).

In kako lahko občani prispevamo k 
blaženju podnebnih sprememb? 

Kot na mnogih drugih področjih 
lahko z ustreznim ravnanjem v 
gospodinjstvih, učinkovito rabo 
energije, spremembami potovalnih 
navad in z ustreznim ravnanjem v 
kmetijstvu vsak prispeva svoj delež, 
ki skupno daje vidne rezultate 
(zmanjšanje prometa v času lock 
down-a je znatno prispevalo k 
čistejšemu zraku, dolgoročno 
pa vpliva tudi na podnebne 
spremembe).

Podajamo le nekaj nasvetov, 
kako lahko sami prispevamo k 
zmanjševanju toplogrednih plinov.

Gospodinjstva:

• zmanjšujemo porabo energije z 
energetsko učinkovitimi napravami 
in iz obnovljivih virov (sijalke, 
izolacija doma, energetsko 
učinkovito stavbno pohištvo, 
celovite sanacije stavb, energetsko 
učinkoviti gospodinjski aparati ...);

• kupujemo lokalno pridelano hrano, 
pretežno rastlinskega izvora, 
pripravljajmo ustrezno velike 
obroke in pazimo na količine 
odpadkov, ki jih skrbno ločujemo;

• zamislimo si domač vrtiček, 
uporabljajmo ekološki način 
pridelave, zasadimo čim več drevja 
in grmičevja;

• varčujmo z vodo v gospodinjstvu, 
uporabljajmo deževnico za 
zalivanje;

• prostore ogrevajmo do nižjih 
temperatur, bodimo pozorni 
na pravilen način kurjenja 
(predvsem z lesno biomaso), 
redno vzdržujmo kurilne naprave 
in sledimo tehnološkemu razvoju, 
uporabljajmo energente z manjšim 
prispevkom TGP;

• bodimo varčni pri uporabi 
detergentov, čistil in previdno 
uporabljajmo kemikalije.

Promet:

• poslužujemo se javnih prevoznih 
sredstev, izogibamo se 
individualnim prevozom z osebnim 
avtomobilom, uporabljamo 
kolo, hojo, delimo prevoze, 
racionaliziramo nakupe in jih 
opravljamo več skupaj;

• razmišljajmo v smeri 
elektromobilnosti;

• vozimo varčno, manjše razdalje 
premagujmo peš.

Kmetijstvo:

• reja živali naj bo učinkovita (oskrba 
živali, izravnanost krmnih obrokov, 
pasma in plemenska vrednost 
živali, obvladovanje bolezni in 
reprodukcije);

• zmanjšujmo TGP z načinom reje in 
skladiščenja živinskih gnojil (paša, 
gnojevka, hlevski gnoj, bioplin);

• poskrbimo za učinkovitost 
kroženja dušika v kmetijstvu 
(vrsta gnojil, gnojilni odmerki, 
založenost tal s fosforjem, kalijem 
in drugimi hranili, pH tal, način 
gnojenja, ukrepi za zadrževanje 
dušika v tleh, obvladovanje suše, 
obvladovanje erozije, ustrezne 
sorte, varstvo rastlin pred 
boleznimi in škodljivci).

Ukrepati je potrebno ZDAJ, TAKOJ, 
čez desetletje bo za naslednje 
rodove že prepozno!

Zapisala: Irena Kozar, Skupna 
občinska uprava Maribor
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Občina Ruše je ponosna podpornica 
čebelarjev in svetovnega dneva 
čebel, ki smo ga prvič praznovali 20. 
maja 2018 v Žirovnici. Svetovni dan 
čebel ni prišel sam po sebi, ampak 
je rezultat večletnih prizadevanj 
in entuziazma Čebelarske zveze 
Slovenije, pod vodstvom gospoda 
Boštjana Noča. 

Izbira datuma prvega praznovanja 
in kraj praznovanja ni naključje. 
Žirovnica je rojstno mesto Antona 
Janše, ki je bil rojen ravno 20. 
maj 1734. Anton Janša velja za 
pionirja sodobnega čebelarstva in 
enega največjih strokovnjakov za 
to področje v svojem času. Ena od 
njegovih novitet je bila sprememba 
velikosti panjev in njihovih oblik, ki je 
omogočila skladanje panjev v blok. 
Njegov pomen za razvoj čebelarstva 
je žal že pokojni predsednik svetovne 
čebelarske organizacije Apimondie 
Philip McCabe primerjal s svetovnimi 
velikani, kot je grški filozof Aristotel, 
ki je bil med drugim tudi čebelar. 

Zato lahko trdimo, da so čebele 
naši »ambasadorji«, ki so Slovenijo 
umestili na svetovni zemljevid tudi na 
tem področju. 

Svetovni dan čebel ni zgolj 
praznovanje, ampak tudi zavedanje 
povprečnega človeka o nujnosti 
sobivanja človeka in čebele, ki 
omogoča naš obstoj. 

Od ohranjanja tega ravnovesja je 
odvisna vsaka tretja žlica našega 
dnevnega obroka. Ob svetovni 
pandemiji se moramo zaradi 
ohranjanja imunosti in zdravega 
načina življenja vse bolj zavedati 
tudi pomena zdrave prehrane. 
Čebelarstvo sodi v eno izmed 
razvojnih panog v naši občini, ki 
omogoča ustvarjanje ekoloških 
delovnih mest skozi razvoj 
čebelarskega turizma, pridelave 
čebeljih izdelkov in apiterapije.

Letošnja pozeba je povzročila 
veliko škodo na sadnem drevju, ki 
je hkrati tudi glavni vir hrane čebel. 
V občini Ruše smo zato pristopili k 

označevanju travnikov in zelenic s 
posebnimi tablami s pozivom, da 
se slednji čim kasneje kosijo. Tako 
bomo čebelam omogočili vir hrane in 
hkrati pridelavo čebeljih pridelkov in 
izdelkov, ki so še kako pomembni za 
naš obstoj in zdravje.  

Želimo, da Slovenija ohranja tradicijo 
čebelarstva, ki je v naši zavesti 
ukoreninjena, saj imamo na dva 
milijona prebivalcev okoli 10.000 
čebelarjev, kar nas ob kvaliteti 
slovenskega čebelarja postavlja v 
svetovni vrh tudi po številčnosti na 
odstotek prebivalstva. 

Čebelarji imajo v občini Ruše tako 
podpornike kot sogovornike, saj se 
s to dejavnostjo ukvarja tudi naš 
podžupan. 

Naj medi!

Zapisala & foto: Občinska uprava

Ob praznovanju 4. svetovnega dne čebel 2021
SVETOVNI DAN ČEBEL
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V začetku leta 2020 je imela občina 
približno 7.017 prebivalcev (približno 
3.554 moških in 3.463 žensk). Na 
kvadratnem kilometru površine 
občine je živelo povprečno 115 
prebivalcev; torej je bila gostota 
naseljenosti tu večja kot v celotni 
državi (103 prebivalci na km2).

V letu 2019 je bilo število živorojenih 
nižje od števila umrlih. Naravni prirast 
na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v tem letu negativen, znašal 
je −2,3 (v Sloveniji −0,6). Število 
tistih, ki so se iz te občine odselili, 
je bilo višje od števila tistih, ki so se 
vanjo priselili. Selitveni prirast na 
1.000 prebivalcev v občini je bil torej 
negativen, znašal je −5,4. Seštevek 
naravnega in selitvenega prirasta 
na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
negativen, znašal je −7,7 (v Sloveniji 
7,2). Za leto 2020 Statistični urad RS 
podatkov še ni objavil.

Povprečna starost občanov v letu 
2020 je bila 45,5 leta in tako višja 
od povprečne starosti prebivalcev 
Slovenije (43,5). Med prebivalci te 
občine je bilo število najstarejših – 
tako kot v večini slovenskih občin 
– višje od števila najmlajših: na 100 
oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 
170 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost 
indeksa staranja za to občino 
višja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 135,7). 
Pove pa tudi, da se povprečna 
starost prebivalcev te občine dviga 

v povprečju hitreje kot v celotni 
Sloveniji. 

V občini je v letu 2019 deloval 1 
vrtec, obiskovalo pa ga je 181 otrok. 
Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 
od 1–5 let, jih je bilo 73 % vključenih 
v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih 
v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnji 
osnovni šoli se je v šolskem letu 
2019/2020 izobraževalo približno 
460 učencev. 

Različne srednje šole je obiskovalo 
okoli 250 dijakov. 

Med 1.000 prebivalci v občini je 
bilo 29 študentov in 6 diplomantov; 
v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 
prebivalcev povprečno 37 študentov 
in 8 diplomantov. 

Za leto 2020 Statistični urad RS 
podatkov še ni objavil.

Med osebami v starosti 15 let–64 
let (tj. med delovno sposobnim 
prebivalstvom) je bilo v letu 2019 

približno 61 % zaposlenih ali 
samozaposlenih oseb (tj. delovno 
aktivnih), to je manj od slovenskega 
povprečja (66 %). Za leto 2020 
Statistični urad RS podatkov še ni 
objavil. 

Povprečna mesečna plača na osebo, 
zaposleno pri pravnih osebah, je 
bila v letu 2020 v občini v bruto in 
neto znesku za približno 6 % višja od 
letnega povprečja mesečnih plač v 
Sloveniji.

Za priseljevanje prebivalcev se v 
občini trudimo z določenimi ukrepi, 
s katerimi želimo negativni trend, ki 
traja že precej let, obrniti. Med temi 
ukrepi je tudi nova stanovanjska 
gradnja in privabljanje novih 
investitorjev. 

Vir: Statistični urad Republike 
Slovenije

Zapisala: Občinska uprava



SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV
Občina Ruše je tudi letos objavila razpis za subvencioniranje novih samozaposlitev
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2018 2019 2020 2018 2019 2020
Število prebivalcev ‐ 1. januar 7.087,0 7.070,0 7.017,0 2.066.880,0 2.080.908,0 2.095.861,0
Število moških ‐ 1. januar 3.555,0 3.545,0 3.554,0 1.027.041,0 1.038.656,0 1.051.066,0
Število žensk ‐ 1. januar 3.532,0 3.525,0 3.463,0 1.039.839,0 1.042.252,0 1.044.795,0
Delež prebivalcev starih 0 do 14 let ‐ 1. januar 13,7 13,3 13,1 15,0 15,1 15,1
Delež prebivalcev, starih 15 do 64 let ‐ 1. januar 65,1 65,1 64,8 65,6 65,1 64,7
Delež prebivalcev starih 65 let ali več ‐ 1. januar 21,2 21,6 22,1 19,4 19,8 20,2
Naravni prirast ‐22,0 ‐16,0 ... ‐900,0 ‐1.260,0 ...
Skupni prirast ‐16,0 ‐54,0 ... 14.028,0 14.953,0 ...
Število živorojenih ‐ 1. januar 53,0 50,0 ... 19.585,0 19.328,0 ...
Število umrlih ‐ 1. januar 75,0 66,0 ... 20.485,0 20.588,0 ...
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) ‐3,1 ‐2,3 ... ‐0,4 ‐0,6 ...
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,8 ‐5,4 ... 7,2 7,8 ...
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) ‐2,3 ‐7,7 ... 6,8 7,2 ...
Povprečna starost prebivalcev ‐ 1. januar 44,7 45,1 45,5 43,2 43,4 43,5
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 188,0 181,0 ... 87.147,0 87.708,0 ...
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1‐5) 72,6 73,0 ... 80,5 81,2 ...
Število učencev v osnovnih šolah 462,0 459,0 ... 186.328,0 190.156,0 ...
Število dijakov (po prebivališču) 245,0 247,0 ... 73.110,0 72.738,0 ...
Število študentov (po prebivališču) 221,0 205,0 ... 75.991,0 76.728,0 ...
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31,0 29,0 ... 37,0 37,0 ...
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7,0 6,0 ... 8,0 8,0 ...
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.772,0 2.785,0 2.786,0 872.772,0 894.229,0 888.918,0
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.997,0 1.970,0 1.944,0 872.772,0 894.229,0 888.918,0
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.765,0 1.743,0 1.703,0 780.203,0 801.909,0 794.623,0
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 232,0 227,0 241,0 92.569,0 92.320,0 94.296,0
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,1 60,9 ... 64,5 66,0 ...
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.840,3 1.896,9 1.961,6 1.681,6 1.753,8 1.856,2
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.194,6 1.226,8 1.280,5 1.092,7 1.133,5 1.208,7
Število podjetij 535,0 563,0 ... 200.174,0 205.139,0 ...
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 252.282,0 257.976,0 ... 117.040.613,0 121.356.615,0 ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 439,0 ... ... 412,0 ... ...
Število osebnih avtomobilov ‐ 31. december 3.807,0 3.841,0 ... 1.143.150,0 1.165.371,0 ...
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) ‐ 31. december 10,1 10,1 ... 10,1 10,2 ...
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca) 372,0 388,0 ... 361,0 359,0 ...

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 23. maj 2021 

Občina Ruše SlovenijaStatistični podatki o Občini Ruše po letih v primerjavi s Slovenijo

Lansko leto se je po podatkih 
Zavoda za zaposlovanje število 
brezposelnih oseb v občini znatno 
povečalo. Statistični podatki 
kažejo, da se je povprečna stopnja 
brezposelnosti v občini iz 10,2 % v 
letu 2019 dvignila na 12,1 % v letu 
2020. Na zavodu ocenjujejo, da je 
večji del novih brezposelnih oseb 
povzročila situacija zaradi epidemije 
Covid-19. 

Registrirana brezposelnost v Občini 
Ruše je v letu 2020 v primerjavi s 

podravsko regijo višja za 1,9 %, v 
primerjavi s celotno državo pa za 
3,4 %. Po podatkih Ajpes-a je bilo v 
Občini Ruše lansko leto izbrisanih 
46 samostojnih podjetnikov, 3 
gospodarske družbe, 4 društva in 1 
druga fizična oseba. 

Na občini smo se na osnovi tega 
odločili, da sredstva po razpisu 
»de minimis« na podlagi Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči »de 
minimis« in drugih ukrepov za 
razvoj podjetništva, inovativnosti 
in turizma v Občini Ruše tudi letos 
namenimo za subvencioniranje novih 
samozaposlitev v občini. 

Razpis je objavljen na spletni strani 
Občine Ruše, v rubriki Obvestila in 
objave – Javni razpisi in objave, na 
spletni strani ruse.si in je odprt do 
30. junija 2021 do 12. ure.

Prijavijo se lahko fizične osebe s 
stalnim prebivališčem v Občini Ruše, 
ki so ali bodo v obdobju od 1. julija 
2020 do vključno 30. junija 2021 
realizirale novo samozaposlitev, torej 
registrirale dejavnost na podlagi 
Zakona o gospodarskih družbah, 
jim taka dejavnost pomeni edini in 
glavni poklic in niso prejele te iste 
subvencije v zadnjih petih letih. 

Upravičenci bodo upravičeni do 
pridobitve sredstev v maksimalni 
višini 10 minimalnih mesečnih plač, 
dejanska višina sredstev, ki jih bo 
pridobil posamezni upravičenec, 
pa bo odvisna od skupne višine 
zahtevkov prosilcev, ki bodo 
izpolnjevali vse pogoje razpisa.

Zapisala: Občinska uprava



ZELENA DELOVNA MESTA
Zavod Republik Slovenije za zaposlovanje spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na 
zelenih delovnih mestih
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Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje spodbujanje 
zaposlovanja brezposelnih na zelenih 
delovnih mestih

Zelena delovna mesta so pomemben 
vidik trajnostnega razvoja, ki 
lahko prispeva tudi k spodbujanju 
aktivnosti brezposelnih. Zato je 
bilo 20. januarja objavljeno novo 
javno povabilo delodajalcem za 
spodbujanje zaposlovanja na zelenih 
delovnih mestih.

Povabilo je odprto do porabe 
sredstev, najdlje do 30. junija 2021. 
Na voljo je skupaj 1,5 milijona 
evrov, ki jih zagotavlja Ministrstvo 
za okolje in prostor iz Sklada za 
podnebne spremembe. Predvidena 
je subvencionirana zaposlitev 190 
brezposelnih iz vse Slovenije.

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje 
javnega povabila, lahko za zaposlitev 
brezposelne osebe na zelenem 
delovnem mestu prejemajo mesečno 
subvencijo 340 evrov. Izplačuje 
se lahko največ 24 mesecev. 
Delovno razmerje morajo skleniti za 
nedoločen čas. 

Na javno povabilo se lahko prijavijo 
delodajalci, ki so pravne ali fizične 
osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v 
Poslovni register Slovenije, imajo vsaj 
enega zaposlenega v zadnjih treh 
mesecih ali so samozaposleni ter 
izpolnjujejo še vse druge pogoje za 
prijavo. Ponudbo za subvencionirano 
zaposlitev na zelenih delovnih 
mestih oddajo elektronsko na našem 
portalu za delodajalce: https://www.
zadelodajalce.si/ . 

V program zelena delovna mesta 
se lahko vključijo vse osebe, ki so 
prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb.

Zavod lahko ciljno skupino omeji 
kadar koli v času trajanja tega 
povabila, kar objavi v spremembi 

javnega povabila. Zavod bo pri 
vključevanju oseb iz ciljne skupine, 
ob upoštevanju poklica, izobrazbe, 
delovnih izkušenj in osebnih 
kompetenc kandidatov, dajal 
prednost:

• osebam, ki v zadnjih dveh 
letih še niso bile vključene v 
noben program aktivne politike 
zaposlovanja;

• osebam, ki so dlje časa prijavljene 
v evidenci brezposelnih oseb pri 
Zavodu,

Oseba mora soditi v ciljno skupino 
ob podpisu zaposlitvenega načrta in 
ob zaposlitvi.

BREZPOSELNOST NA OBMOČJU 
SLOVENIJE SE ŠE ZMANJŠUJE, 
APRILA SE JE NADALJEVALO 
POVEČANO ZAPOSLOVANJE, 
ZATO SE JE BREZPOSELNOST 
ŠE NAPREJ ZMANJŠEVALA IN 
JE APRILA MANJ KOT 80.000 
BREZPOSELNIH

Gibanja na trgu dela so bila 
v letošnjem aprilu precej bolj 
spodbudna kot v enakem mesecu 
lani. Brezposelnost se je še naprej 
zmanjševala. Ob koncu aprila je bilo 
registriranih 79.285 brezposelnih, 
kar je 4,1 odstotka manj kot marca in 
10,6 odstotkov manj kot v lanskem 
aprilu. Manj brezposelnih je bilo v 
vseh območnih službah Zavoda. Na 
novo se je aprila pri Zavodu prijavilo 
3.890 brezposelnih, 14,9 odstotkov 
manj kot marca in 73,0 odstotkov 
manj kot aprila 2020. Zaposlilo se je 
5.630 brezposelnih, 29,4 odstotkov 
manj kot marca in 137,3 odstotkov 
več kot pred letom. V povprečju je 
bilo v prvih štirih mesecih prijavljenih 
85.368 brezposelnih, 5,4 odstotkov 
več kot v enakem obdobju lani.

Registrirana brezposelnost na 
območju delovanja Urada za delo 
Ruše

V april 2021 je bilo na območju 
Urada za delo Ruše registriranih 
601 brezposelnih oseb, kar je za 6,2 
odstotkov manj kot v predhodnem 
mesecu in za 18 odstotkov več 
kot v mesecu aprila 2020. Med 
registriranimi brezposelnimi je v 
mesecu aprilu bilo 125 mladih, 
kar znaša 20,8 odstotkov. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je v 
mesecu februar 2021 na Uradu za 
delo Slovenska Bistrica znašala 11,2 
odstotkov (kar je za 1,4 odstotkov 
več kot v istem obdobju lani), na 
območju celotne Slovenije pa je 
znašala 9 odstotkov.

Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS 
je bilo januarja 2021 na območju 
Urada za delo Ruše 3.217 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji 
delovnega mesta), kar je za 2,0 
odstotka manj kot v enakem obdobju 
leta 2020. V Območni službi Maribor 
se je delež zmanjšal za 1,9 odstotka, 
zmanjšal se je tudi delež na ravni 
celotne Slovenije, in sicer za 1,4 
odstotka.

Struktura brezposelnih na Uradu za 
delo Ruše

Priložnosti za delodajalce &
Še vedno lahko delodajalci koristite 
naslednje ukrepe;

• Delovni preizkus 2020/2021

Delodajalci lahko skozi ta ukrep 
spoznate ustrezne kandidate in 
njihove kompetence. Traja najmanj 
100 ur oz. največ 1 mesec. Program 
je namenjen tistim, ki so prijavljeni 
med brezposelnimi, ne glede na 
starost in trajanje brezposelnosti. 
Ukrep je aktualen do porabe 
sredstev oz. najdlje do 30. oktobra 
2021.

• Usposabljam.se 2020/2021: 
Usposabljanje na delovnem 
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mestu – mladi

S programom Usposabljanje na 
delovnem mestu za mlade lahko 
mlade brezposelne osebe spoznate 
v konkretni delovni situaciji in jih 
usposobite za predvideno delovno 
mesto. V program se lahko vključijo 
mladi do izpolnjenega 30. leta. 
Usposabljanje lahko traja 2 ali 3 
mesece. Program je aktualen do 
razdelitve sredstev, najdlje do 30. 
oktobra 2021.

• Usposabljam.se 2020/2021: 
Usposabljanje na delovnem 
mestu

S pomočjo našega programa lahko 
na konkretnem delovnem mestu 
usposobite brezposelne osebe. 
Program je namenjen brezposelnim 
osebam, ki so prijavljene v evidence 
brezposelnih oseb. Usposabljanje 
traja 2 ali 3 mesece. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oz. 
najdlje do 30. oktobra 2021 

• Trajno zaposlovanje mladih 
vzhod 2020

V okviru tega javnega povabila 
lahko delodajalci pridobijo 
subvencijo za zaposlitev mladih, 
ki še niso dopolnili 30 let in so 
prijavljeni v evidenci brezposelnih.  
Mesečna subvencija znaša 208 
evrov in se lahko izplačuje največ 
24 mesecev. Delovno razmerje 
mora biti sklenjeno za nedoločen 
čas. Kandidate delodajalci lahko 
zaposlite s polnim delovnim časom. 
S krajšim tedenskim delovnim 
časom, vendar ne krajšim od 20 
ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v 
skladu z odločbo o invalidnosti lahko 
delajo le krajši delovni čas. Ponudbo 
za subvencionirano zaposlitev 
oddate elektronsko na našem 
portalu za delodajalce: https://www.
zadelodajalce.si/. Ukrep je aktualen 
do porabe sredstev oz. najkasneje 
do 30. junija 2021.

• Zaposli.me 2020

V zaposlitev s pomočjo subvencije 
se lahko vključijo brezposelni, ki 
izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih 

kriterijev: 

 − so starejši od 50 let,
 − so dopolnili 30 let ali več in so 
najmanj 12 mesecev prijavljeni v 
evidenci brezposelnih, 

 − so dopolnili 30 let ali več in imajo 
končano največ osnovno šolo 
(ISCED 2), 

 − so dopolnili 30 let ali več in bodo 
po vključitvi v programe socialne 
aktivacije znova postali dejavni na 
trgu dela,

 − so dopolnili 30 let ali več in so 
prejemniki denarne socialne 
pomoči, 

 − so dopolnili 30 let ali več, pri 
katerih od zaključka zaposlitve v 
okviru programa javnih del še ni 
minilo 12 mesecev, 

 − so dopolnili 30 let ali več in so 
izgubili delo iz poslovnih razlogov, 
zaradi stečaja, likvidacije ali 
prisilne poravnave kot posledica 
epidemije COVID-19, pri čemer so 
se prijavili v evidenco brezposelnih 
v obdobju od 13. marca 2020 do 
31. decembra 2021.

Višina mesečne subvencije za 
zaposlitev je odvisna od števila 
kriterijev, ki so določeni v ciljni 
skupini brezposelnih in jih izpolnjuje 
kandidat za zaposlitev:

• 416 evrov, če ustreza 1 kriteriju iz 
ciljne skupine, 

• 500 evrov, če ustreza 2 kriterijema, 
• 583 evrov, če ustreza 3 kriterijem, 
• 666 evrov, če ustreza 4 ali več 

kriterijem.

Ponudbo za subvencionirano 
zaposlitev oddate elektronsko na 
našem portalu za delodajalce: 
https://www.zadelodajalce.si/ , 
najdlje do 31.maja 2022.

Aktualno & Pridružite se evropskim 
zaposlitvenim sejmom

Povzdignite svojo kariero na višji nivo 
in se udeležite evropskih spletnih 
zaposlitvenih sejmov. Na aktualnih 
evropskih spletnih zaposlitvenih 
sejmih lahko zase poiščite številne 
prvovrstne priložnosti za delo v IT in 
digitalnemu sektorju, tehnologiji ter 

vesoljski tehnologiji.

Preverite ponudbe za zaposlitev v 
drugih evropskih državah in možnosti 
dela na daljavo ter pridobite vse 
potrebne informacije v zvezi z 
razvojem kariere, prihodnostjo dela, 
delom in življenjem v drugi evropski 
državi in še veliko več.

V maju se lahko udeležite še drugih 
zanimivih spletnih sejmov na 
povezavi: europeanjobdays.eu.

Pred udeležbo na sejmih vas vabimo, 
da skupaj s slovenskimi svetovalci 
EURES prevetrite svoj CV in se s 
praktično vajo pripravite na razgovor 
z delodajalci v tujem jeziku.

Za več informacij in podporo pri 
udeležbi na spletnih zaposlitvenih 
sejmih se obrnite na eures@ess.gov.
si.

Aktualno & Ste že kontaktirali z IZO – 
Interkativno Zavodsko Asistentko?

IZA - INTERAKTIVNA ZAVODSKA 
ASISTENTKA, ki jo najdete na naši 
spletni strani www.ess.gov.si vam bo 
v pomoč pri iskanju informacij na 
spletni strani ter vam bo odgovorila 
na vprašanja o zaposlovanju, trgu 
dela, prijavi pri ZRSZ itd.  Na spletni 
strani vam je na voljo 24 ur na dan, 
7 dni v tednu. Naša IZA - hitro do 
pravih informacij!

Zapisala: Marjeta Kovač, vodja Urada 
za delo Slovenska Bistrica, Lenart, 
Ruše in Pesnica
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Eden izmed kamenčkov v mozaiku, 
da Športni park Ruše v prihodnosti 
postane mednarodni center športa 
invalidov, je mednarodni projekt 
Parafreediving, ki omogoča osebam 
po poškodbi hrbtenjače učenje 
prostega potapljanja. 

V resnici so Ruše drugi dom 
Mednarodne zveze društev IAHD 
Adriatic, ki se že skoraj 20 let ukvarja 
s potapljanjem invalidov. Ruški 
bazen je v preteklosti gostil člane 
Ruske zveze za šport invalidov, 
ki šteje preko 1,3 milijona članov. 
Takrat je njen predsednik, gospod 
Flyur Nurligayanov, z navdušenjem 
povedal, da bi bazen v Rušah, z 
vso pripadajočo infrastrukturo, 
lahko postal eden izmed njihovih 
pripravljalnih kampov. V Rušah je 
potekalo snemanje dokumentarnega 
filma Pravljica o povodnem možu, ki 
prikazuje vznemirljivo, doživetij polno 
potapljaško dejavnost invalidov, 
obenem pa odstre njihov osebni svet, 
v katerem se kaže vsa zapletenost 
njihovega življenja. V Rušah je 
nastal tudi začetek filma Metuljček v 
modrem z Rusko Slovensko zasedbo 
o ženskah na invalidskih vozičkih, ki 
so se učile potapljanja. Svoje znanje 
so uporabile na otoku v Grčiji, kjer so 
se potapljale z želvami. Vsi ti dogodki 

so potrdili, da so v Rušah izjemno 
dobri pogoji za delo z invalidi, 
tako na področju plavanja kot tudi 
potapljanja in potapljanja na vdih. 

Obisk županje ob snemanju 
pilotnega projekta Parafreediving, 
ki smo ga razvili prvi v svetu prav 
Slovenci in to na Ruškem bazenu, 
je odlična priložnost, da se Občina 
Ruše, njena infrastruktura in 
programi Mednarodne zveze IAHD 
Adriatic povežejo in naredijo veliko 
zgodbo, ki lahko na koncu invalidom 
na področju prostega potapljanja 
nekega dne prinese tudi udeležbo na 
paralimpijskih igrah. 

Ponujeno roko županje, gospe Urške 
Repolusk, ki je bila nad videnim 
navdušena, pri IAHD Adriaticu z 
velikim veseljem sprejemajo. Gospod 
Branko Ravnak, predsednik IAHD 

Adriatica, pravi, da v kolikor bodo 
Covid razmere dopuščale, načrtujejo 
izvedbo več dogodkov, povezanih 
z vodo in invalidi. Prvi med njimi 
je tradicionalni Mednarodni dan 
brez vozička, ki se je desetletje in 
pol dogajal na konjiškem mestnem 
kopališču, po zaprtju bazena pa 
se je selil iz kraja v kraj tudi izven 
Slovenije in lahko v letošnjem letu v 
Rušah ponovno požene korenine. 
Drugi izredno zanimiv dogodek, 
ki ga trenutno v mednarodnem 
prostoru ni zaslediti, pa je odprto 
prvenstvo v zadrževanju sape za 
invalide D'APNEA, ki je prav tako 
slovenski produkt in bi lahko Rušam 
prineslo veliko prepoznavnost na 
področju športa invalidov. Prva serija 
prvenstev je bila izvedena leta 2019 s 
tremi krogi (Slovenija, Srbija, Rusija), 
vendar je celotno zgodbo trenutno 
stanje v svetu ustavilo, kar pa prinaša 
Rušam prednost, saj lahko tekma 
ponovno zaživi prav pri njih. 

Poleg omenjenega bi v Rušah 
z manjšimi koraki pričeli 
sistematično šolanje invalidov in 
njihovih asistentov na področju 
terapevtskega, rekreativnega in 
tekmovalnega potapljanja, in sicer 
z avtonomno potapljaško opremo 
in potapljanja na vdih ne samo za 
majhen slovenski trg, ampak tudi 
za širšo evropsko skupnost ter za 
države izven Evrope. Ruše tako 
lahko postanejo center, kjer se bodo 
pridobivala nova znanja, ki se bodo 
posredovala uporabnikom na več 
nivojih. 

Zapisal: Lucijan Vihar
Foto: Miha Matavž
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Tradicijo majskega drevesa na Smolniku ohranjajo smolniški gasilci
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Letošnje leto je bilo za gasilce dokaj 
mirno. Zaradi omejitev, ki so v veljavi, 
smo gasilci tudi manj aktivni kot 
leta poprej – seveda v te aktivnosti 
ne štejemo intervencij, ki pa niso 
vprašanje časa ali kakršnihkoli 
omejitev. 

Udeležili smo se čistilne akcije, 
pristopili smo k dobrodelni pomoči 
zbiranja pločevink, izvajamo interna 
usposabljanja v gasilskem društvu in 
redna usposabljanja s strani Gasilske 

zveze Slovenije. V tem času smo 
uredili papirnate zadeve in izvedli 
menjavo iztrošene osebne zaščitne 
opreme, kar predpisujejo strogi 
kriteriji. 

Lanske priprave na praznik 1. maja 
na Smolniku, in tudi drugod, gasilci 
nismo obeležili in zaradi strogih 
omejitev druženja, ki so bile takrat 
v veljavi, nismo postavili majskega 
drevesa.

Letošnje leto je kazalo na boljše. 
Na pobudo veteranov PGD Smolnik 
smo se skupaj odločili, da letošnje 
prvomajske tradicije ne izpustimo. 
Vse priprave so se začele kak 
dober teden prej – seveda vse 
z upoštevanjem omejitev, ki jih 
priporočata NIJZ in Vlada RS. S 
pomočjo krajana smo pripeljali 
drevo in tudi isti dan naredili akcijo 
in odstranili drevesno lubje, da se 
je steblo drevesa do okraševanja 
tudi posušilo. Na dan okraševanja 
so naši člani spletli verigo in venec, 
nadeli okrasne trakove in  zastavo 
Slovenije, ki je zaplapolala ob prvem 
dvigu. Letošnja postavitev majskega 
drevesa na žalost ni potekala po stari 
tradiciji na ročni način, saj smo bili 
zaradi omejitev števila ljudi primorani 
to izpustiti in drevo postaviti s 
pomočjo strojne mehanizacije.

Na praznik 1. maja smo se gasilci 
vseh treh društev v Občini Ruše 
(PGD Ruše, PGD Bistrica ob Dravi 
in PGD Smolnik) v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Slovenije in Zveze 
slovenskih godb pridružili akciji 
prvomajske budnice. Čeprav sta 
bili v občini letos prisotni Godba 
Ruše in Mažoretke Ruše smo se 
dogovorili in sprejeli odločitev, da 
predvajamo budnico na krajih, kjer 
oni ne bodo prisotni. Tako smo tudi 
letos popestrili delavski praznik vsem 
krajanom z željo, da se začnejo stvari 
odvijati v želeno smer sproščanja 
vseh ukrepov.

Zapisal: Uroš Zorman, poveljnik PGD 
Smolnik
Foto: PGD Smolnik



30 JUNIJ 2021
RUŠKI UTRIP

Občina Ruše je tudi letos izvedla fotografski natečaj za izbor najboljših fotografij posnetih v 
občini Ruše

FOTOGRAFSKI NATEČAJ  

Občina Ruše je v aprilu 2021 objavila 
fotografski natečaj za izbor najboljših 
fotografij, posnetih v občini Ruše 
2021. Na natečaju je sodelovalo 
kar 11 ljubiteljev fotografiranja, in 
sicer Anita Kirbiš, Drago Kolman, 
Jasmina Kevrić, VDC Polž Maribor − 
Enota Ruše, Petra Podlesnik, Stanko 
Lederer, Stojan Rodinger, Tia Schatz, 
Tina Berta, Zlatko Kokot in Žan 
Kontrec. 

Ljubitelji fotografiranja so na 
natečaj poslali skupaj 46 fotografij, 
ki so ustrezale merilom natečaja. 
Ocenjevanje fotografij je potekalo v 
dveh delih. Vse prispele fotografije, 
ki so ustrezale merilom natečaja, 
so bile 5. maja 2021 objavljene na 
Facebook strani Občine Ruše, v 
albumu Fotografski natečaj 2021. 
Prvi del glasovanja, z všečki, je 
potekalo na družbenem omrežju 
Facebook Občine Ruše, od 5. maja 
2021 do 23. maja 2021. Vsak avtor 
je bil lahko med finaliste uvrščen le 
z eno fotografijo, ki je na družbenem 
omrežju Facebook Občine Ruše 
prejela največ glasov (všečkov). 
Deseto mesto sta si delila dva 
avtorja, katerih fotografiji sta prejeli 
enako število glasov. Tako se je v 
drugem krogu, finalnem ocenjevanju, 
ocenjevalo 11 fotografij, 11 avtorjev:

1. Žan Kontrec, fotografija z 
naslovom: Letni oder, 327 
všečkov;

2. Anita Kirbiš, fotografija z 
naslovom: Podivjana Lobnica (1), 
190 všečkov;

3. Tia Schatz, fotografija z 
naslovom: Pot do slapa Šumik, 
164 všečkov;

4. Zlatko Kokot, fotografija z 
naslovom: Lobnica, 147 všečkov;

5. Luka Šulc, VDC Polž Maribor, 
Enota Ruše, fotografija z 
naslovom: Brezov drevored, 142 
všečkov;

6. Stojan Rodinger, fotografija 
z naslovom: Slap Šumik, 124 
všečkov;

7. Jasmina Kevrić, fotografija z 
naslovom: Zimski sončni zahod, 
116 všečkov;

8. Tina Barta, fotografija z 
naslovom: Bezenska pot, 96 
všečkov;

9. Petra Podlesnik, fotografija z 
naslovom: Zimski pogled na 
Ruše, 71 všečkov;

10. Drago Kolman, fotografija z 
naslovom: Idila na Fali, 58 
všečkov;

11. Stanko Lederer, fotografija z 
naslovom: Ruše s Kalvarije 
ponoči, 58 všečkov. 

 

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali 
Marija Flis, Foto atelje »FOTO M«, 
fotografinja, Kaja Lukač, magistra 
likovne umetnosti ter Gregor 
Salamon, amaterski fotograf, je 
izbrala zmagovalno ter drugo in 
tretje uvrščeno fotografijo. Ocenjevali 
so kakovost, izvirnost, izvedbo 
in ustreznost vsebine glede na 
razpisano temo natečaja. 

1. mesto: Žan Kontrec s fotografijo:  
    Letni oder (naslovnica)
2. mesto: Zlatko Kokot s fotografijo: 
    Lobnica
3. mesto: Stojan Rodinger s    
    fotografijo: Slap Šumik

Zmagovalci fotografskega natečaja 
bodo nagrajeni s praktičnimi 
nagradami, ki jih bodo prejeli na 
slavnostni seji občinskega sveta 
Občine Ruše, ki bo potekala 24. 
junija 2021.

Vsem sodelujočim ljubiteljem 
fotografije se zahvaljujemo za 
sodelovanje, nagrajencem pa 
čestitamo za dosežek.

Zapisala: Občinska uprava

Zlatko Kokot
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Tia Schatz Luka Šulc

Anita Kirbiš

Stojan Rodinger
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Stanko Lederer

Petra Podlesnik

Tina BartaJasmina Kevrić

Drago Kolman
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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.
 
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.

V občini Ruše je šest javno dostopnih 
občinskih AED naprav, nameščenih 
na vseh treh gasilskih domovih, in 

sicer na gasilskem domu v Rušah, na 
gasilskem domu Smolnik, gasilskem 
domu v Bistrici ob Dravi in na Domu 
krajanov v Bezeni, Ruški koči na 
Arehu ter na Zdravstvenem domu 
Ruše. Občina je v realizaciji nakupa 
še petih AED naprav. O namestitvi 
oziroma lokacijah bomo obveščali v 
naslednji številki Ruškega utripa.
 
Vir: www.zdravstveniportal.si
Zapisala & foto: Občinska uprava

Gasilski dom Bistrica ob Dravi

Dom krajanov Bezena Zdravstvena postaja Ruše

Gasilski dom Smolnik

Gasilski dom Ruše





Foto: Nejc Ketiš & Laura Šoštarič



OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342 Ruše
02 669 06 40
02 669 06 54
obcina@ruse.si

Uradne ure: 
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do 16.30
Petek: od 8.00 do 12.00

UPRAVA ENOTA RUŠE
Kolodvorska ulica 9
2342 Ruše
02 669 06 60
ue.ruse@gov.si

Uradne ure: 
Ponedeljek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do 18.00
Petek: od 8.00 do 13.00

POLICIJSKA POSTAJA RUŠE
Mali Beograd 9
2342 Ruše
02 669 09 50
pp_ruse.pumb@policija.si

Uradne ure: 
Od ponedeljka do petka od 6.00 do 19.00 
(ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto)

ZDRAVSTVENA POSTAJA RUŠE
Stadionska ulica 4
2342 Ruše
02 663 81 00

PROSTOFER
Klicni center: 080 10 10
www.prostofer.si

KOMUNALA ODTOK d.o.o.
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor
080 80 40
041 632 992
info@odtok.si

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE, 
Zavod za trajnostno rabo energije
Smetanova ulica 31, 2000 Maribor
Telefon: + 386 (02) 234 23 60
E-pošta: info@energap.si
Splet: www.energap.si

JAVNI ZAVOD CEZAM 
Mariborska cesta 31, Ruše, 2342 Ruše
Telefon: +386 31 388 635
E-pošta: pisarna@cezam.org
Splet: www.cezam.org

ZAVOD RAST RUŠE
Mariborska cesta 31, Ruše, 2342 Ruše

POMEMBNI KONTAKTI IN URADNE URE


