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Pred nami so topli poletni meseci, ki nam v naši lokalni skupnosti 
prinašajo pestro družabno dogajanje. Že v aprilu in maju so nam razmere 
dopuščale, da smo se lahko družili ob različnih prireditvah. Eno bolj 
odmevnih in obiskanih je bilo težko pričakovano kresovanje na Smolniku. 
Vsem sodelujočim in organizatorjem se zahvaljujem za uspešno izvedbo 
dogodka. 

V juniju bomo v sklopu občinskega praznika s pestrim programom 
kulturnih, družabnih in športnih prireditev nadaljevali s pestro ponudbo 
dogodkov, ki jih naša občina organizira v sodelovanju z Javnim zavodom 
Športni park Ruše, Javnim zavodom Rast Ruše, z vključevanjem lokalnih 
društev ter Športne zveze Ruše. Več o dogodkih si lahko preberete v tej 
številki Ruškega utripa.  

Občina Ruše praznuje svoj občinski praznik na prvi poletni dan, 21. 
junija. Letos bomo občinski praznik s slavnostno sejo obeležili 24. junija, 
tik pred pomembnim državnim praznikom dnevom državnosti in pred 
začetkom šolskih počitnic.

Tudi letos bomo na slavnostni seji nagradili odličnjake Osnovne šole 
Janka Glazerja in Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše 
ter podelili priznanja občankam in občanom, ki s svojimi prizadevanji 
doprinašajo k razvoju naše lokalne skupnosti. Ta mladostna zagnanost in 
zrela modrost so nam dodatna motivacija za angažiranost k razvoju naše 
občine. 

V zadnjih dveh mesecih se tako lahko ponašamo z novim večnamenskim 
športnim igriščem na Smolniku, ki bo zagotovo popestril počitniško 
druženje naše mladine. Bogati pa nas tudi prenovljeni Dom kulture v 
Rušah, ki nam bo popestril kulturno dogajanje. Dotakniti pa se velja tudi 
uspešno pridobljenih 564.400 evrov s strani Ministrstva za zdravje za 
prizidavo Zdravstvene postaje Ruše in 1.472.863 evrov s strani Ministrstva 
za infrastrukturo za celovito energetsko sanacijo javnih objektov v lasti 
Občine Ruše. Veseli me, da se lahko pohvalimo s temi dosežki in se ob 
tej priložnosti zahvaljujem vsem zaposlenim v občinski upravi.

Velikokrat se znajdemo v situacijah, ko se nam nekaj v življenju zdi 
nedosegljivo ali neverjetno, zato se oklepamo obstoječega ali že 
doseženega. Običajno zato, ker nam je že poznano lažje razumeti ali 
doseči. Vendar spremembe in razvoj se ne zgodijo v že poznanem, že 
raziskanem, v coni udobja. Spremembe in razvoj se zgodijo z doseganjem 
nedosegljivega. 

»Če človek z zaupanjem sledi svojim sanjam in se trudi živeti, 
tako kot si je zamislil, bo doživel uspeh, 
ki si ga ni mogel prej niti predstavljati.« (Henry David Thoreau)

      Vse Dobro

      Urška Repolusk
      županja
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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.  
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SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma avgusta 2022. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 8. julija 2022 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



3JUNIJ 2022
RUŠKI UTRIP

V občini Ruše že nekaj let zaznavamo, da nam v Zdravstveni 
postaji Ruše primanjkuje prostora. V prostorski stiski so prav 
vsi zdravstveni programi. Zato smo v letu 2021 intenzivno 
pristopili k pripravi projektne dokumentacije, pridobili 
gradbeno dovoljenje in sedaj tudi uspešno kandidirali na 
razpis Ministrstva za zdravje, in sicer za Sofinanciranje 
investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 
in 2023.

Celotna investicija je ocenjena na 1.584.000 evrov, od 
katerih nam Ministrstvo za zdravje sofinancira delež v višini 
564.400 evrov. Ministrstvo za zdravje je namreč 5. maja 

2022 na svoji spletni strani objavilo obvestilo, da je končana 
obravnava novega paketa 5. vlog, na podlagi katerih so 
sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje 
investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji za leti 2022 in 2023.

Z deležem sredstev občine in sofinanciranje Ministrstva 
za zdravje bomo lahko nadgradili in dozidali Zdravstveno 
postajo Ruše. Tako bomo lahko izgradili in opremili prostore 
za izvajanje zdravstvenih programov:

 − sprejem (118 m2),
 − splošna medicina in družinska medicina (182 m2),
 − zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (109 

m2),
 − zdravstveno varstvo žensk (90 m2),
 − patronažno varstvo družin (36 m2),
 − fizikalna medicina (73 m2) in
 − zobozdravstvena služba (112 m2).

Takoj po sprejemu rebalansa proračuna na seji Občinskega 
sveta Občine Ruše, ki bo 31. maja 2022, bomo pristopili k 
izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca, saj je naša zaveza, 
da do 30. septembra 2022 podpišemo gradbeno pogodbo. 
Zaključek investicije je predviden v začetku leta 2023.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Šport in druženje za vse generacije
NOVO IGRIŠČE NA SMOLNIKU
V letu 2021 smo na pobudo občank in občanov občine Ruše 
območja Smolnika uredili »Večnamensko športno igrišče 
Smolnik«. Na Pomladni dan športa, ki je bil v Rušah v soboto, 
23. aprila 2022, je županja igrišče tudi slovesno otvorila. 

Večnamensko športno igrišče bo dostopno vsem prebivalcem 
in obiskovalcem ter bo omogočalo izvajanje različnih športnih 
aktivnosti, in sicer: rokomet, košarko, odbojko, badminton – 
speedminton, tenis ter in-line hokej. 

Poleg zagotovitve novih športnih površin za športno 

rekreativne aktivnosti bo zunanja športna površina lahko služila 
tudi kot prireditveni prostor ter omogočala medgeneracijsko 
druženje na prostem. 

Investicija izgradnje večnamenskega športnega objekta na 
Smolniku je znašala 69.990 evrov. Občini je s prijavo na 
razpis tudi uspelo pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport v višini 22.917 evrov.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Občina Ruše uspela pridobiti sredstva države za prizidavo Zdravstvene postaje Ruše 
PRIZIDEK ZDRAVSTVENE POSTAJE
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Naj spomnimo: Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve je 19. junija 2020 objavilo javni razpis za podelitev 
koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih 
za starejše, in sicer za okvirno 1100 mest na območju 
Republike Slovenije. 

Z namenom, da Občina Ruše podpre vsakega potencialnega 
investitorja z ustreznimi referencami za izgradnjo doma 
starostnikov, je takrat Občinski svet na 10. redni seji pooblastil 
županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero 
katerega koli ponudnika za opravljanje institucionalnega 
varstva na obrazcu, ki je bil del razpisne dokumentacije 
javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev 
institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je v začetku leta 2021 objavilo zaključek postopka 
podelitve koncesij za 11 izbranih domov starostnikov. Na 
podlagi poročila komisije z dne 9. februarja 2021 je med 
izbranimi domovi kandidiralo tudi podjetje SeneCura, ki se je 
na razpis za podelitev koncesije prijavilo z lokacijo v Rušah. 

Podjetje SeneCura je na javni dražbi od občine odkupilo 
zemljišče, na katerem je možno zgraditi dom starostnikov. Da 
ponudniki razpolagajo z ustreznim zemljiščem, je bil eden od 
pogojev razpisa ministrstva. 

Predmet in pogoj podelitve koncesije je bil tudi začetek 
opravljanja storitev v letu 2022, kar pomeni, da bi, glede na 
podeljeno koncesijo, moral dom starostnikov v Rušah pričeti 
delovati najkasneje do 31. decembra 2022.

Z namenom, da naše občanke in občane seznanimo o 
poteku izgradnje doma starejših občanov, smo SeneCuro 
povprašali po časovnici izvedbe projekta in pripravili so 
naslednji prispevek.

Zapisala: Občinska uprava

ČAKAJOČ NA UPRAVNI POSTOPEK

Oddana vloga za gradbeno dovoljenje – Cene gradnje 
poskočile – Časovnica gradnje se prilagaja

Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila za začetek 
gradnje SeneCura doma starejših občanov Ruše oddana. 
Investitor trenutno čaka na upravni postopek. Vzporedno se 
pripravlja dokumentacija za izvedbo.

Predviden začetek gradnje je sicer bil v poletju 2022, vendar 
pa trenutna situacija na gradbenem področju zadeve lahko 
premakne, zato bo investitor začetek gradnje prilagajal 
trenutni situaciji. Že od konca lanskega leta so namreč vsi 
investitorji soočeni z novimi okoliščinami poslovanja na 
področju gradbenega sektorja. Ta se sooča z višanjem cen 
gradbenega materiala, daljšimi dobavnimi roki, težavami v 
logistiki in višanjem cen energentov, v zadnjih tednih pa še 
dodatno s posledicami vojne v Ukrajini, ki prav tako vplivajo 
na okoliščine same gradbene panoge in posledično tudi na 
časovnico gradnje konkretnega doma.

Vse navedeno bo potrebno upoštevati v prihodnje in pri 
prilagajanju prvotno predvidene časovnice gradnje, pri 
začetku same gradnje in postavljanju temeljnega kamna za 
nov dom ter samega odprtja doma. Cene gradbenih storitev 
bodo zagotovo vplivale na potek gradnje. 

Ob predpostavki, da bi se situacija gradbenega sektorja 
izboljšala, v smislu cen in izvedbenih rokov, bi lahko 
predvidoma evidenčne prijave pričeli sprejemati v drugi 
polovici prihodnjega leta. Vendar pa, glede na opisano 
situacijo, ki jo dodatno zapleta tudi nedavno sprejetje 
spremenjenih členov 655 in 656 Obligacijskega zakona − 
možnost prekinitev pogodb z izvajalci zaradi spremenjenih 
okoliščin (dviga cene), bo trenutno prvotno predvideno 
časovnico težko uresničiti.

Takrat, ko se bo predvidoma pričela gradnja, bodo objavljeni 
tudi naslovi, na katerih se bodo sprejemale vloge za sprejem 
in zaposlitve v domu. Ta bo imel 154 postelj, od tega 130 
enoposteljnih sob in 12 dvoposteljnih, s 5 oddelki za osebe 
z demenco. 4 postelje bodo namenjene dnevnemu varstvu.

Zapisala & skica: SeneCura

SeneCura oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja
DOM STAREJŠIH OBČANOV RUŠE
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V občini Ruše posvečamo veliko pozornosti investicijskemu 
vzdrževanju in gradnji občinskih cest.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest obsega 
vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije 
vozišč ter pločnikov. Cilj pa je zagotoviti gradnjo nove cestne 
infrastrukture v skladu s strategijo razvoja občine.

Zapisala & foto: Občinska uprava

OBNOVA CEST OD 2019 DO 2021

Občina Ruše je v letih 2019 do 2021 za investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest namenila več kot 
700.000 evrov. 

Izpostavljena večja obnovitvena dela in novogradnje

 − LC Ruše - Mariborska koča,
 − Ulica Ruške čete, 
 − odcep Lovska koča,  
 − odcep Bezena 7c - 7e, 
 − odcep Log 61, 
 − koper – Germ, Log,
 − Pod goroj, 
 − Sep – Oprešnik, Log, 
 − odcep Bezena 79,  
 − odcep Smolnik 62,  
 − LC Smolnik - Šumik, 
 − Košeninova ulica, 
 − Dolinškova ulica in
 − Ulica Pohorskega bataljona.

NAČRTOVANA OBNOVA CESTA V 2022

V letu 2022 so za investicijsko vzdrževanje in gradnjo 
občinskih cest načrtovana sredstva v višini 500.000 evrov. 

Načrtovana večja obnovitvena dela in novogradnje

 − Glazerjeva ulica (med R3-705 in Knifičevo ul.), 
 − Ulica Ob Mlinščici, Log,
 − Kurirska pot, 
 − Ulica Pod hribom, 
 − Sončna ulica in 
 − Smolnik - Gradišče (cesta z opornim zidom).

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
CESTNA INFRASTRUKTURA
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Sofinanciranje komunalne infrastrukture in plinskega omrežja

O poteku 21. redne seje in 5., 6. ter 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Ruše

AKTUALNA SOFINANCIRANJA

SEJE OBČINSKEGA SVETA

Javni razpis za sofinanciranje nabave in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč komunalnih 
odpadnih vod na območju občine Ruše v letu 2022 

Občina Ruše je že tretje leto zapored objavila javni razpis za 
sofinanciranje stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 
ter hišnih črpališč komunalnih odpadnih vod. Razpis je viden 
na spletni strani občine, in sicer na povezavi www.ruse.si/
objava/606246. Rok za prijavo je 30. september 2022. 
Letos smo za ta namen zagotovili 20.000 evrov proračunskih 
sredstev.

Višina sofinanciranja znaša do 1.500 evrov na posamezno 
stanovanjsko hišo oziroma največ do 50 % vrednosti nabave, 
postavitve in zagona MKČN z DDV. V primeru vgradnje 
skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, kjer se stroški 
na posamezno hišo zmanjšujejo, je predvideno sofinanciranje 
do 1.200 evrov na posamezno stanovanjsko hišo oziroma 
največ do 60 % vrednosti celotne investicije. Višina pomoči 
za nabavo hišnega črpališča komunalne odpadne vode lahko 
predstavlja do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 
750 evrov na stanovanjski objekt.

Sofinancirajo se samo MKČN oziroma hišna črpališča, ki 
delujejo v skladu s predpisi. Pogoji za pridobitev subvencije 
so navedeni v razpisni dokumentaciji, v prispevku vas 
opozarjamo le na nekaj osnovnih dejstev:

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

 − sredstva se ne dodelijo za naložbe izven občine Ruše;
 − upravičenci morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti 

iz naslova plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda;

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

 − za MKČN morajo biti pridobljena vsa soglasja, izjava 
o lastnostih (če je tipska naprava), opravljene meritve 
delovanja ter urejen vpis v register izvajalca gospodarske 

javne službe;
 − MKČN mora zadostiti zahtevam glede čiščenja komunalne 

odpadne vode, skladno z določili Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2);

 − MKČN mora biti, razen določenih izjem, izvedena 
izven območij aglomeracij, na katerih je izgrajena ali se 
predvideva izgradnja kanalizacije, skladno z veljavnim 
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o 
območjih aglomeracij lahko lastnik objekta pridobi osebno 
na Občini Ruše ali pri izvajalcu gospodarske javne službe;

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

Subvencioniranja priključevanja na omrežje zemeljskega 
plina v občini Ruše

Občina Ruše zagotavlja že več kot dve desetletji proračunska 
sredstva za širitev plinifikacije v občini v obliki subvencioniranja 
priključevanja občanov na omrežje zemeljskega plina. 
Aktualna podlaga za podeljevanje nepovratnih sredstev 
je Pravilnik o delitvi subvencij za priključevanje na omrežje 
zemeljskega plina v občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 19/2014), ki opredeljuje upravičence, pogoje za 
pridobitev subvencije ter izhodišča za določitev višine le-te. 

Za leto 2022 znaša znesek subvencije 635,80 evrov. O 
pravici do koriščenja subvencije odloča Občina Ruše z 
upravno odločbo na podlagi pisne vloge prosilca. Če je 
vlagatelj upravičen do subvencije, jo občina v celotnem 
znesku nakaže Plinarni Maribor d. o. o. kot sistemskemu 
operaterju plinovodnega omrežja, ki nato ta sredstva zavede 
kot dobropis na odjemnem mestu prosilca. Predpogoj je 
seveda veljavna pogodba o dostopu do distribucijskega 
omrežja, sklenjena med Plinarno Maribor d. o. o. in 
vlagateljem.

Zapisala: Občinska uprava

21. REDNA SEJA NI BILA OPRAVLJENA, KER SVETNIKI 
NISO POTRDILI DNEVNEGA REDA SEJE

21. redna seja je bila sklicana 14. aprila 2022 z naslednjim 
dnevnim redom:

• Volitve in imenovanja: Imenovanje nadomestnega člana 
Sveta zavoda Športni park Ruše, Mnenje h kandidatu za 
ravnatelja OŠ Janka Glazerja

• Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše – skrajšani 
postopek

• Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ruše – prva 
obravnava

• Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Ruše – prva obravnava

• Sklep o podelitvi/ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega 
pomena

• dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ruše za leto 2022«
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• Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja 
tras nove državne ceste v Rušah z dodatnimi sklepi

Na seji je bilo svetnikom med drugimi predlagano gradivo 
pod zadnjo alinejo, ki so ga zahtevali na 20.  redni seji 
na podlagi sklepa, ki glasi: »Občinski svet Občine Ruše 
prepoveduje nadaljnje postopke in črpanje proračunskih 
sredstev iz postavke 421 (izdelava prostorskih aktov/
področje prostorskega planiranja), v zvezi z novo traso 
Ruške obvoznice. Aktivnosti se lahko nadaljujejo le na 
podlagi posebnega soglasja Občinskega sveta Občine 
Ruše. Županja mora na naslednjo sejo Občinskega 
sveta Občine Ruše uvrstiti točko dnevnega reda o 
aktivnostih in finančnih posledicah za proračun od 1. 
1. 2019 dalje, v zvezi z načrtovanjem vseh tras Ruške 
obvoznice. Sredstva iz omenjene postavke 421 pa se lahko 
izrecno uporabijo za drugo prostorsko planiranje in izdelavo 
prostorskih aktov, ki z obvoznico niso povezani.«.

Na seji so bili svetnikom ponujeni tudi trije sklepi, o katerih 
bi lahko glasovali in s katerimi bi se odločili o nadaljevanju 
poteka obvoznice v Rušah. Svetniki bi lahko s predlaganimi 
sklepi:

 − ohranili obe varianti trase,
 − izločili Varianto 2 obvoznice (ob železnici) ali
 − izločili Varianto 1 obvoznice. 

Še pomembneje, nadaljevali bi se lahko postopki sprejemanja 
Občinskega prostorskega načrta (OPN). Na seji so bili 
prisotni tudi projektanti, ki bi bili svetnikom na voljo na vsa 
njihova vprašanja.

Svetniki se s predlaganimi sklepi niso strinjali, zaradi 
česar predlog dnevnega reda 21. redne seje ni bil 
sprejet. Posledično se je seja predčasno zaključila, občinski 
svet pa ni obravnaval gradiv iz predlaganega dnevnega reda.

NESKLEPČNA 5. IZREDNA SEJA 

5. izredna seja je bila sklicana 25. aprila 2022. Seje so se 
udeležili samo 4 svetniki, medtem ko je kar 14 svetnikov 
svojo odsotnost opravičilo.

Seje so se udeležili: Andrej Pliberšek, Danilo Lešnik, Ladislav 
Pepelnik in Tamara Gornjak.

Seje se niso udeležili in se opravičili: Mihael Kranjčevič, 
Irena Kukovec Stajan, Lovro Bačun, Bojana Muršič, Jernej 
Ajd, Blaž Sternad, Barbara Jert, Darko Knez, Drago Bolčina, 
Peter Juhart, Petra Mušič, Marjanka Kotnik Poropat, Silverija 
Belčič in Martin Lesjak.
 
Na seji je bila predvidena obravnava naslednjih gradiv: 

• Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja 
tras nove državne ceste v Rušah in

• dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ruše za leto 2022«.

5. izredna seja zaradi odsotnostih večine svetnikov tako 
ni bila izvedena. Na podlagi sprejetih odločitev svetnikov za 

gradivo v zvezi z obvoznico, bi lahko nadaljevali s postopki 
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta. Na podlagi 
sprejetih odločitev v zvezi z dopolnitvijo Letnega načrta z 
ravnanjem s stvarnim premoženjem pa bi lahko konkurirali na 
dražbi za nakup nepremičnine za investiranje v nove javne 
športne površine.
 
POTEK 6. IZREDNE SEJE 

Zaradi odsotnosti večine svetnikov na 5. izredni seji je bila 
5. maja 2022 sklicana 6. izredna seja. Tokrat je bilo od 18 
svetnikov na seji prisotnih 13. Na dnevnem redu 6. izredne 
seje je bila predvidena obravnava naslednjega gradiva:  

• Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja 
tras nove državne ceste v Rušah

Gradivo je bilo na podlagi sklepa iz 20. redne seje že tretjič 
uvrščeno z namenom predstavitve aktivnosti in finančnih 
posledic za proračun od 1. januarja 2019 dalje, v zvezi z 
načrtovanjem vseh tras Ruške obvoznice. Gradivo je poleg 
vsebinske predstavitve aktivnosti in finančnih posledic 
ponovno vsebovalo tudi sklepe, na osnovi katerih bi 
lahko svetniki sprejeli nadaljnje odločitve glede postopka 
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Ruše. 
Svetniki bi lahko s predlaganimi sklepi:

 − ohranili obe varianti trase,
 − izločili Varianto 2 obvoznice (ob železnici) ali
 − izločili Varianto 1 obvoznice.

Večina svetnikov tudi tokrat ni izkazala volje za obravnavo 
celotnega gradiva, ampak samo dela gradiva, ki se nanaša 
na finančne posledice. Od 13 prisotnih svetnikov jih je 11 
glasovalo za umik točke iz dnevnega reda. Tako tudi na 
6. izredni seji gradivo »Aktivnosti in finančne posledice 
prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah« 
ni bilo obravnavano.
  
Svetniki so na seji obravnavali tudi gradivo: 

• dopolnitev »Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ruše za leto 2022«

Predlagano je bilo, da se letni načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ruše »za leto 2022« dopolni z 
nakupom nepremičnin parc. št. 330 in 332, obe k.o. Ruše, 
ki predstavljata zemljišči pri Športnem parku Ruše; okvirna 
površina obeh nepremičnin znaša 6.379 m2. Na podlagi 
sprejete dopolnitve Letnega načrta z ravnanjem s stvarnim 
premoženjem bi lahko občina konkurirala na dražbi za nakup 
nepremičnine in tako ustvarila prostorske pogoje za nove 
javno dostopne športne površine. Rok za vplačilo varščine na 
javni dražbi za navedeno zemljišče je bil do 18. maja 2022.
 
Svetniki niso sprejeli predloga 1. dopolnitve »Letnega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 
2022« in tako onemogočili, da bi občina lahko konkurirala 
na dražbi za nakup nepremičnine, na kateri bi lahko v bodoče 
investirali v nove javno dostopne športne površine.
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V uvodu seje je županja Urška Repolusk podala 
naslednjo izjavo:

»Na včerajšnji tiskovni konferenci, pod vodstvom gospoda 
Darka Kneza in gospoda Martina Lesjaka, smo videli, da 
so štirje svetniki predstavili svoj vidik umeščanja obvoznice, 
skupaj s predstavniki civilne iniciative. Predstavitev je 
bila iz njihovega zornega kota podkrepljena s številnimi 
obtožbami, lažmi, izjavami, brez dokazov, brez tehtnih 
argumentov. Očitali so mi nestrokovno, nezakonito in 
netransparentno delovanje ter nesodelovanje, ravno pri 
problematiki obvoznice, čeprav je to že četrta seja, na kateri 
želim predstaviti aktivnosti obvoznice in finančne posledice 
umeščanja trase. Pred samimi sejami sem štirikrat tudi 
sklicala sestanek s svetniki, vendar je na njih bila prisotna 
le peščica. Menim, da se svetniki zavedajo, da s takšnim 
načinom dela, ko ne opravljajo svoje funkcije, blokirajo delo 
naše občinske uprave, kakor tudi sprejemanje najnujnejših 
in razvojno najpomembnejših prostorskih aktov. S tem ne 
koristijo ne našim občanom, ne razvoju kraja, ne samim sebi 
in seveda tudi meni ne. Kot vemo, je bil naš prostorski plan 
s spremembami sprejet leta 2013. Sedaj s to blokado ni 
nobenega napredka pri sprejemanju sprememb. Mi dela 
tako žal ne moremo nadaljevati.

Glede na to, da so na današnji seji prav gradiva, ki so 
jih zahtevali svetniki, kot tudi njihovi sklepi, mislim, da v 
ozadju vsega tega ni cilj k rešitvi te zadeve, ampak zadevo 
vleči na srednji rok, na dolgi rok. Ni namen zadevo rešiti, ni 
namen sodelovanje, ampak prikazati mene v neki drugačni 
luči, me na tak način diskreditirati. Ta obvoznica je postala 
pravzaprav eno polje posebnega političnega boja.

Tako izjavljam tukaj, da strogo obsojam takšno delovanje 
naših svetnikov. Menim, da gre za zlorabo uradnega 
položaja, zlorabo funkcije, zastopanje peščice ljudi v naši 
občini. Ne gre za delovanje v javnem interesu. 

Tako kot so svetniki na včerajšnji novinarski konferenci 
povedali, da izstopajo iz avtobusa, za katerega menim, da 
še vedno pelje, izstopam jaz iz te svetniške igre. Tako se 
v tem mandatu ne bo več debatiralo ne o obvoznici 
kakor tudi ne o prostorskem razvoju naše občine. Žal 
zaradi nedelovanja naših svetnikov.

Občani pa bodo imeli na volitvah v jeseni priložnost, ali bojo 
podprli tistega, ki je za razvoj naše občine, ki je za to občino 
nekaj naredil, ki mu je mar za vse občane. Ali pa bojo podpri 
tistega, ki podtika, diskreditira, politizira, svoje funkcije pa 
žal ne opravlja.«

Vse videoposnetke sej si lahko ogledate na spodnjih povezavah.
Zapisala & foto: Občinska uprava

NA 7. IZREDNI SEJI PONOVNO ODSOTNIH VEČINA 
SVETNIKOV

Županja je 12. maja 2022 sklicala že 7. izredno sejo, ker 
svetniki na predhodni 6. in 5. izredni seji ter 21. redni seji 
niso izkazali pripravljenosti za obravnavo gradiva »Aktivnosti 
in finančne posledice prostorskega umeščanja tras 
nove državne ceste v Rušah«.

7. izredne seje se je udeležil svetnik Danilo Lešnik. Udeležbo 
na seji so opravičili Andrej Pliberšek, Tamara Gornjak, Jernej 
Ajd, Irena Kukovec Stajan, Lovro Bačun, Peter Juhart, 
Barbara Jert, Petra Mušič, Martin Lesjak, Blaž Sternad, 
Bojana Muršič, Drago Bolčina, Darko Knez, Marjana 
Kotnik Poropat, Ladislav Pepelnik, Mihael Kranjčević, Svoje 
odsotnosti ni opravičila Silverija Belčič.

7. izredna seja je bila sklicana na predlog svetnikov in 
skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Ruše. Na 
sejo so bila vložena gradiva, ki so jih svetniki zahtevali 
že na prejšnjih sejah ter sklepi, ki so jih svetniki sami 
oblikovali:

Sklep številka 1: Občinski svet Občine Ruše zahteva, da je 
v predlogu OPN-SD2 predviden potek obvoznice skladno 
s Sklepom o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za obvoznico Ruše 
− faza 1 z dne 12. 9. 2017.

Sklep številka 2: Občinski svet Občine Ruše zahteva od 
Občine Ruše, županje in občinske uprave, da čimprej javno 
razgrne občinski prostorski načrt OPN-SD2, v katerem je 
vsebovana stara obstoječa trasa obvoznice. 

Zaradi nesklepčnosti 7. izredna seja ni bila izvedena.

21. redna seja                  5. izredna seja      6. izredna seja                              7. izredna seja
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V občini Ruše smo 22. aprila 2022 predstavili in otvorili 
bralne hišice, imenovane »Beribajte«. 

Otvoritev je zaradi dežja potekala v Knjižnici Janka Glazerja 
Ruše. Na dogodku, ki smo ga pripravili v soorganizaciji z 
Javnim zavodom Rast Ruše, so ob sodelovanju s Knjižnico 
Janka Glazerja Ruše nastopili učenci Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše ter tako počastili tudi Svetovni dan knjige, ki 
ga praznujemo 23. aprila. 

Občina Ruše je že od leta 2019 nosilka naziva »Branju 
prijazna občina« in je ena izmed 52 občin, ki imajo ta naziv. 
Bili smo uspešni na javnem natečaju za pridobitev naziva, ki ga 
je, za obdobje treh let, podelilo Združenje splošnih knjižnic, 
Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo RS za kulturo.

V sklopu projekta smo se odločili, da v občini postavimo 
»Beribajte«, ki so nastale kot skupek idej in zamisli, kako 
bralno kulturo še bolj, ali pa znova, približati ljudem. Beribajte 
so prevzele obliko ruške latinske šole, ki je bila ustanovljena 
leta 1645 na pobudo domačina, vikarja Jurija Kozine.

Vabljeni, da obiščete Beribajte tudi na lokacijah po občini: 
Dom kulture Bistrica ob Dravi, Dom krajanov Bezena, Javni 
zavod Rast Ruše, park pred Občino Ruše, Dom kulture Ruše, 
Dom krajanov Smolnik, Športni park Ruše ter Zdravstvena 
postaja Ruše. Knjige vam bodo na voljo za branje od pomladi 
do jeseni. V zimskem času pa vas bodo knjige počakale na 
policah knjižnice Ruše. 

Nekdo je dejal: »Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah in 
branje je za duha to, kar je telovadba za telo«. Vabljeni v 
skrivnostni svet Beribajt.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Beribajte, nove bralne hišice na prostem
BRANJU PRIJAZNA OBČINA 
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Na Svetovni dan zemlje smo posadili lipe novorojencev
NASAD LIP NOVOROJENCEV
V občini Ruše je 21. aprila 2022 potekala zasaditev lip 
novorojencev. Z otroci generacije 2020 smo preživeli 
čudovito popoldne ob saditvi lip, ki so bile otrokom podarjene 
lani, v mesecu oktobru, ob tednu otroka. 

Lipe je prejelo 48 otrok. Starši 13. otrok, ki nimajo ustreznega 
zemljišča za saditev drevesa, so lipe z otroki posadili na 
občinskem zemljišču, kamor so se zapeljali s turističnim 
vlakcem Jurčekom. 

Tako sta nastala dva čudovita "Nasada lip novorojencev" na 
Šarhovi poti v centru Ruš in ob kolesarski poti v Bistrici ob 
Dravi, s katerima želimo ob Svetovnem dnevi zemlje, ki ga 

praznujemo 22. aprila, tudi mladim generacijam sporočiti, da 
smo kot občina trajnostno in zeleno naravnani.

Veseli smo, da bodo lahko otroci ob vsakodnevnih sprehodih 
negovali svoja drevesa ter občudovali rast le-teh.

Vabimo vse, da se sprehodite po Nasadu lip novorojencev 
ter si naberete svežo energijo v naravi.

Zapisala & foto: Občinska uprava
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Čebele imajo v naravi pomembno vlogo, tudi za obstoj 
človeštva. V občini se zavedamo njihovega izjemnega 
poslanstva, saj je čebelarstvo močno zasidrano tudi v ruško 
tradicijo. 

V letošnjem letu smo se čebelam in drugim opraševalcem že 
poklonili s številnimi projekti:

 − zasaditev lip novorojencev ter vzpostavitev nasadov lip 
na Šarhovi poti v Rušah in ob kolesarski poti v Bistrici ob 
Dravi;

 − nekatere zelene površine smo pokosili, ko so rože 
odcvetele, na kar so vas spomnile označevalne table »Ne 

kosimo, za čebelice skrbimo«;
 − zasaditev medovitih rastlin z učenci Osnovne šole Janka 

Glazerja Ruše in čebelarji, svoje drevo pa je zasadila 
tudi županja Urška Repolusk, s čimer smo se priključili 
vseslovenski akciji Čebelarske zveze Slovenija, da do leta 
2030 v Sloveniji posadimo 2 milijona medovitih rastlin;

 − uredili bomo novo sprehajalno pot »Čebelarska pot«, ki bo 
nadgrajena v učno pot;

 − postavili bomo občinski panj.

Na svetovni dan čebel, 20. maja, smo izobesili tudi občinsko 
čebelarsko zastavo, saj želimo kot  trajnostno naravnana 
občina ozaveščati o pomembnosti ohranjanja čebel in ostalih 
opraševalcev.

Naj takšni in podobni projekti spodbudijo vse nas, da 
posadimo medovito drevo, na svojih tratah počakamo s 
košnjo, pazljivo škropimo sadno drevje in s tem zagotovimo 
pogoje za preživetje čebel in s tem tudi preživetje človeka.

Čebele in ostali opraševalci nam bodo hvaležni, naše mesto 
pa cvetoče.

Zapisala: Občinska uprava

Slovenski čebelarji se zelo dobro zavedamo pomembnosti 
ohranjanja čistega in zdravega okolja, saj že vsaka najmanjša 
sprememba v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, kar med 

prvimi občutijo naše čebele in ostali opraševalci.

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, da zasadimo 
medovita drevesa po celotni državi, smo se, kot Čebelarsko 
društvo Ruše, uspešno prijavili na razpis.

Prejeli smo 100 sadik divje češnje, kar je za spomladanski 
razvoj čebel zelo pomembno. Sadike smo razdelili med 
čebelarje, ki so člani društva in Osnovno šolo Janka Glazerja, 
kjer v čebelarskem krožku tudi vzgajamo mlade čebelarje. 
Seveda se je tudi Občina Ruše pridružila tej pomoči za naše 
čebelice. 

Želimo, da naše prihodnje generacije prav tako užijejo vse 
lepote, ki nam jih nudi naš planet, zato so projekti, kot je 
"Dan sajenja medovitih rastlin«, zelo pomembni za bolj zeleno 
prihodnost. 

Zapisalo & foto: Čebelarsko društvo Ruše

Čebelam prijazna občina

100 sadik češnje za bolj zeleno prihodnost naše občine

BREZ ČEBEL NI ŽIVLJENJA

ZASADITEV MEDOVITIH DREVES 
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Aktivnosti zavoda Rast Ruše za vse generacije
JAVNI ZAVOD RAST RUŠE VABI
TEDEN ZA SPREMEMBE NA ZAVODU RAST

Vseslovenski prostovoljski akciji Slovenske filantropije ob 13. 
dnevu sprememb pod sloganom »Soustvarjamo skupnost« 
se je Zavod pridružil z namenom spodbujanja občank in 
občanov naše občine k aktivnemu odzivu na potrebe naše 
skupnosti in širše. V ta namen je Zavod med 4. in 9. aprilom 
izvedel različne aktivnosti, namenjene ranljivim skupinam, 
medsebojnemu in medgeneracijskemu povezovanju ter 
sodelovanju, ozaveščanju ljudi o pomenu dobrodelnosti in 
strpnosti ter spodbujanju prostovoljstva.

V sodelovanju z Andragoškim zavodom je bilo izvedeno 
karierno svetovanje brezposelnim, učenci OŠ Janka Glazerja 
so pripravili bogat kulturni program za uporabnike dnevnega 
centra in se medgeneracijsko povezali, družili in ustvarjali, 
varuhinja bolnikovih pravic, ki v želji, da je o tem obveščena 
širša populacija ljudi, svoja vrata odpira tudi v Zavodu Rast 
Ruše, je predstavila osnovne bolnikove pravice, uporabniki 
VDC Polž, Enota Ruše in VDC Murenčki, Zavod Karion iz 
Starš so ustvarjali na temo velike noči, ob svetovnem dnevu 
zdravja so se pogovarjali o zdravem načinu življenja in 
prehrane ter pripravili plakat.

Aktivnosti v sklopu 13. dneva sprememb so se zaključile 
z dobrodelno akcijo za begunce iz Ukrajine, na kateri so 
se zbirala oblačila in obutev, otroška oprema in igrače ter 
higienski in medicinski pripomočki. Zbrane stvari so bile 
predane Nadškofijski Karitas Maribor.

Pri izvedbi aktivnosti je sodelovalo več kot dvajset prostovoljcev 
različnih starosti, od osnovnošolcev do starejših, in več kot 
petdeset uporabnikov.

Iskrena hvala vsem, ki ste pri organizaciji in izvedbi dogodkov 
sodelovali in pomagali!

POGOVOR Z VARUHINJO BOLNIKOVIH PRAVIC

V Tednu za spremembe smo pripravili tudi pogovor z 
Varuhinjo bolnikovih pravic. Namen delovanja instituta Varuha 
bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj 
učinkovito zdravstveno varstvo ter omogočanje enakopravne, 
primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. 

Predstavitev in pogovor je vodila varuhinja, Lidija Breznik, 
mag. soc. geront. Seznanila nas je s pravicami, ki jih, kot 
bolniki v sistemu zdravstvenega varstva, imamo. Predstavila 
nam je možnosti in poti pritožbe, seznanila nas je z oblikami 
svetovanja, informiranja in nudenja strokovne pomoči. 

Prav tako smo vzpostavili tudi možnost svetovalne pisarne v 
prostorih Zavoda Rast Ruše. 

Vabimo vas, da se v primeru, ko menite, da potrebujete 
pomoč, nasvet, informacijo ali želite rešiti konkreten problem, 
obrnete na nas in omogočili vam bomo razgovor in posvet z 
varuhinjo.

DELAVNICA DIGITALNA OPISMENJENOST

V sodelovanju z Andragoškim zavodom Maribor smo v aprilu 
izpeljali delavnico digitalnega opismenjevanja za starejše, 
drugače povedano, spoznavali smo uporabo pametnih 
telefonov in tablic. Zanimanje za delavnico je bilo veliko in 
v kratkem, omejenem času, nam ni uspelo vsega spoznati. 
Naša vedoželjnost je presegala časovne okvirje. Poznavanje 
informacijskih in digitalnih tehnologij postaja v današnjem 
času vse bolj pomembno, zato smo se z Andragoškim 
zavodom v okviru programa Samostojno učenje dogovorili za 
izvedbo 20-urnega tečaja, ki je potekal med 9. majem in 6. 
junijem.

DAN ZEMLJE

Zavod Rast Ruše je v sklopu predstavitev kulturnikov v 
četrtek, 21. aprila 2022, ob 10. uri, predstavil panogo, ki 
so se je razveselili najmlajši – pravljičarstvo. Ob svetovnem 
dnevu Zemlje so pravljice, tako ali drugače, opozorile tudi na 
skrb za naš planet. Pravljičar Mariborske Knjižnice, Robert 
Kereži, je pripovedoval pravljico Miški na Luni. Otroci 3. 
razredov in varovanci VDC Polž so spoznali, da najlepše 
je le na Zemlji. Pravljica o sporu med deli telesa pa nas je 
opomnila, da moramo poskrbeti tudi zase. Pravljičar Peter 
Andrej je predstavil naš svet z vidika živali, natančneje – regic. 
Otroci so med pripovedjo peli in celo plesali. Po prireditvi je 
potekala tudi uradna otvoritev razstave likovnega natečaja z 
naslovom »Prihodnost Zemlje, kakršne si želim«.
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USTVARJALNA DELAVNICA NA POMLADNEM DNEVU 
ŠPORTA

Na Pomladnem dnevu športa, ki se je v soboto, 23. aprila 
2022 odvijal v Športnem parku Ruše, je Zavod Rast Ruše 
sodeloval z ustvarjalno delavnico za otroke. Na delavnici z 
imenom “Pomlad, pozdravljena” so otroci izdelovali lovilce 
sanj in vetrnice.

Pomladni dan športa je imel veliko dobrodelno noto – na 
njem so se zbirala denarna sredstva za pomoč otrokom in 
mladostnikom z rakom in drugimi težkimi boleznimi.

AKTIVNE PRVOMAJSKE POČITNICE V ZAVODU RAST 
RUŠE

Zavod Rast Ruše je v sklopu svojega medgeneracijskega 
centra za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda v času 
prvomajskih počitnic izvedel AKTIVNE POČITNICE. Minile 
so v znamenju ustvarjalnih delavnic, igranja družabnih iger, 
medgeneracijskega povezovanja in gibalnih aktivnosti. Otroci 
so iz naravnih materialov izdelali lovilce sanj in vetrnice, se 
preizkusili v okraševanju papirnatih krožnikov s servietno 
tehniko ter si ogledali predstavo GRAD GRADIČ, ki so jo 
uprizorili člani lutkovne sekcije KUD Svoboda Bistrica ob 
Dravi.

Aktivne počitnice bodo na Zavodu Rast Ruše tudi v času 
poletnih počitnic, in sicer v dveh terminih, od 11. do 22. 
julija 2022 in 8. do 20. avgusta 2022. V sklopu aktivnih 
poletnih počitnic pa se bo od 23. julija do 2. avgusta 2022 
v sodelovanju z Rdečim križem s sofinanciranjem Občine 
Ruše izvedlo tudi letovanje otrok v Punatu. 

HOSPICKAFE

V torek, 9. maja, smo v zavodu Rast Ruše gostili 
HOSPICKAFE, neformalni družabni dogodek, na katerem 
je v varnem vzdušju 27-letne tradicije Slovenskega društva 
Hospic tekel pogovor o  minljivosti z naslovom Živeti do 
konca. Z gostom, Miho Zimškom, smo odstirali strahove, ki 
jih posamezniki občutimo, ko se soočamo z minljivostjo in 
iskali načine, kako se z njimi soočiti, jih napolniti s smislom in 
predvsem, kako kvalitetno in polno živeti.

YUNO – TVOJA ŠOLA

YUNO – tvoja šola je osnovnošolski portal, na katerem 
učence, starše in učitelje čaka posnet celotni učni program. 
Vsaka lekcija je sestavljena iz video razlage, zapiska, vaj in 
rešitev. Uporabo portala smo na Zavodu Rast predstavili 
otrokom Osnovne šole Janka Glazerja že v mesecu marcu. 
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11. maja je Zavod Rast Ruše, v sodelovanju s podjetjem 
OTON iz Ljubljane, postal prva YUNO učna točka v Sloveniji, 
zaposleni Zavoda pa YUNO ambasadorji.

Zavod učencem omogoča brezplačno učno pomoč prav s 
pomočjo on-line portala YUNO – tvoja šola, ki pri nudenju 
strokovne učne pomoči zagotavlja popolnoma osebni pristop 
k vsakemu učencu, hkrati pa YUNO ambasadorjem omogoča 
strokovno in lažje podajanje učne pomoči ter podporo ob 
učnih izzivih, pomaga pri razumevanju snovi, jo osmišlja in 
učencem povrne veselje do učenja. 

Z učno pomočjo po metodi YUNO bomo pomagali učencem, 
ki morajo nadoknaditi snov zaradi odsotnosti, kadar morajo 
razlago snovi slišati še enkrat, kadar so potrebne inštrukcije, 
kadar gre v šoli prehitro ali prepočasi ali kadar je potreben 
individualni pristop zaradi specifike posameznikovih potreb.

Spoštovani starši in otroci, ko se vam v naslednjem šolskem 
letu pri učenju zatakne in ko ne zmorete več, vam priskočimo 
na pomoč v Zavodu Rast Ruše. Poleg pridobivanja delovnih 
in učnih navad vam bomo pokazali, da je učenje lahko tudi 
zabavno. Pokličite, pridite.

KREATIVNO ŠIVILJSKI KOTIČEK

Ste se v teh dneh sprehodili mimo Zavoda Rast Ruše? Potem 
ste verjetno opazili čudovit nasad zelišč in rožic pred našo 
stavbo. Zanj so poskrbele naše pridne obiskovalke kreativno 
šiviljskega kotička. Pa ne samo to. Vsak torek pripravijo 
delavnico, tokratne so bile na temo velike noči. Ob izvajanju 
delavnic so v avli našega zavoda pripravile tudi velikonočno 
razstavo. S svojimi izdelki so jo dopolnile članice Društva 
upokojencev Ruše, sekcije Pisani nagelj. V sodelovanju z 
gospo Štefko Kop – Štefkine dobrote smo izvedli velikonočno 
kulinarično delavnico, na kateri smo pekli potičke in pripravili 
različne namaze. Da smo na delavnici bile videti lepe, so 
poskrbele članice šiviljsko-kreativnega kotička in nam vsem 
zašile predpasnike. Prav tako so izvezle dekorativni prt, zašile 
zavese za oder in poskrbele lepši videz naše dvorane. 

V Zavodu Rast Ruše smo veseli, da so tako aktivne in se jim 
za njihovo delo in pozitivno vzdušje iskreno zahvaljujemo.

AKTUALNO

PROSTOFER

Prostofer ali prostovoljni šofer je storitev, ki jo Zavod Rast 

Ruše izvaja v sodelovanju z Zavodom Zlata mreža. To je 
projekt za mobilnost starejših, ki potrebujejo prevoz, a ne 
zmorejo uporabljati javnih prevoznih sredstev ali sami več niso 
aktivni vozniki. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do 
zdravniške oskrbe, brezplačen prevoz do javnih ustanov in po 
nujnih opravilih. Program je v Občini Ruše poznan in se izvaja 
že dalj časa. V mesecu aprilu je organizacijo in koordinacijo 
prevozov za uporabnike v našem lokalnem okolju prevzel 
Zavod Rast Ruše. V aprilu smo prevoz v različne zdravstvene 
ustanove (MC Fontana, ZD Maribor, Splošna bolnišnica 
Maribor, Pljučni oddelek SBM …) zagotovili 11 uporabnikom, 
5 prevozov pa smo opravili že v prvih dneh meseca maja.

Veseli nas, da se naši občani poslužujejo možnosti in ponudbe 
brezplačnih prevozov. Hvala vsem šoferjem prostovoljcem, ki 
so zaslužni za to, da lahko omogočimo prevoze in storitve, 
ki jih uporabniki potrebujejo. Ob tem pa bi želeli pozvati k 
sodelovanju tudi nove prostovoljce – šoferje. V kolikor vam 
čas dopušča in ste pripravljeni narediti dobro delo, ste aktivni 
mlajši upokojenci ali morda trenutno brezposelni, vas vabimo, 
da se nam pridružite. Z vašo pomočjo bomo tako lahko nudili 
pomoč in prevoz vsem starejšim, ki ga resnično potrebujejo.

Vaše klice z veseljem pričakujemo na telefonskih številkah 
030 479 856 ali 02 66 88 446. 
Pokličite tudi vsi tisti, ki potrebujete storitve Prostoferja.

RazSTavišče

V aprilu smo pozvali mlade, da se udeležijo likovnega natečaja 
z naslovom »Prihodnost Zemlje, kakršne si želim«. Natečaja 
so se udeležili otroci Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, 
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, varovanci VDC Polž ter 
otroci šole umetnosti Glazerjeve domačije in predstavili svoj 
pogled na svet, na sožitje, mir, naravo, zdravo tehnologijo, 
skrb za okolje, celo željo po svetu, polnem počitnic. Razstava 
je bila na ogled do 20. maja 2022.

V mesecu maju z RazSTaviščem predstavljamo likovno 
ljubiteljsko kulturo. Na poziv društev, da se predstavijo z 
izborom svojih najboljših del likovnih sekcij, so se odzvala 
mnoga društva občin Ruše, Lovrenca na Pohorju in Selnice 
ob Dravi. Likovna dela prikazujejo raziskovanje lastnih izraznih 
sporočilnosti, raziskovanje medija, pretežno predstavljenega 
v akrilni tehniki, ter s poudarkom na rasti kreativnega mišljenja 
vsakega posameznika. S spodbudo ljubiteljske kulture na 
likovnem področju ohranjamo tradicijo in razvijamo ljudsko 
kulturo. Razstava bo na ogled do 9. junija 2022.

V sklopu občinskega praznika se junija na RazSTavišču 
predstavlja umetnik na podlagi izbora strokovne žirije. Izbor 
poteka na podlagi prijav na javni poziv. Tako ustanavljamo 
tradicionalno vsakoletno predstavitev izbranega umetnika s 
samostojno razstavo. Predstavitev s kulturnim programom bo 
21. junija 2022 ob 10. uri. Razstava bo odprta tri tedne. 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

Teden ljubiteljske kulture predstavlja teden, posvečen 
predstavitvi vseh kulturnih zvrsti društev in drugih 
posameznikov. Pomemben del je ustvarjanje ljudske kulture, 
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ohranjanje tradicije ter krepitev ustvarjalne vesti. Zavod Rast 
Ruše omogoča predstavitev ter podporo vsem društvom Ruš, 
Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi, in sicer s kulturno 
vsebino. V sodelovanju z JSKD je priredil prvo tovrstno 
predstavitev društev v torek, 24. maja ter v petek, 27. maja. 
Namen predstavitev je krepitev trdnosti društev, vzpostavljanje 
ponovnega, »post-kovidnega« zagona, spodbujanje novih 
članov ter najpomembneje, ustvarjanje sodelovanja. Hkrati 
se likovne sekcije predstavljajo z izborom najboljših likovnih 
del v RazSTavišču Zavoda Rast Ruše. Razstava bo na ogled 
do 9. junija 2022. 

NAPOVEDUJEMO

ORGANIZIRAN OBISK POLETNE MUZEJSKE NOČI

V soboto, 18. junija 2022, vas vabimo, da se nam pridružite 
na organiziranem obisku mariborskih muzejev in galerij na 
letos že dvajseto Poletno muzejsko noč. Odhod avtobusa 
bo izpred Zavoda Rast Ruše, Mariborska cesta 31, bo ob 
18. uri, odhod izpred Prireditvenega centra v Lovrencu na 
Pohorju (v primeru prijav) pa ob 17.30. 

Obvezne prijave na info@zavod-rast.si najkasneje do petka, 
10. junija 2022. Prevoz in vsi ogledi so brezplačni. 

PREDSTAVITEV UMETNIKA PO IZBORU NATEČAJA ZA 
SAMOSTOJNO RAZSTAVO

Zavod Rast Ruše nudi podporo mladim kulturnikom, kulturnim 
društvom, ljubiteljski umetnosti, organizira kulturne dogodke 
ter vabi občane k obisku razstav, prireditev, ohranjanju 
kulturne dediščine in vzpostavlja medobčinsko, regijsko, 
mednarodno povezovanje. Zavod Rast Ruše je razpisal javni 
likovni natečaj za izbor umetnika, ki bo v mesecu juniju priredil 
samostojno razstavo. Med oddanimi prijavami bo strokovna 
žirija izbrala posameznika, ki bo svoje delo predstavil s 
samostojno razstavo in intervjujem na dogodku v torek, 21. 
junija 2022, ob 10. uri. RAzSTavišče bo odprto tri tedne. 
Vabljeni k ogledu.

SLAVNOSTNA SEJA

Slavnostna seja ob občinskem prazniku poteka v petek, 
24. junija 2022, ob 18. uri, s podelitvijo priznanj županjine 
petice odličnjakom Osnovne šole Janka Glazerja Ruše in 
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, podelitvijo priznanj 
županje, spominske plakete in razglasitev nagrajencev foto 
natečaja Občine Ruše. Slavnostno sejo spremlja pester 
kulturni program z glasbenimi vložki in zabavnim zaključkom 
s koncertom skupine SwingTones. 

ART KAMP

Zavod Rast Ruše sodeluje na Art Kampu v parku Mestne 
občine Maribor v sklopu UTRIP SRČNE SKUPNOSTI. 
Izvajamo brezplačne delavnice za otroke na temo poletja, 
morja in počitnic. 

27. junija od 10. do 13. ure – Poslikava lesenih deščic 
z lepimi mislimi z uporabo flomastrov. Uporabili bomo 

odpadne lesene deščice, primerne za otroke. Deščice bomo 
spremenili v darilce z lepimi mislimi. 29. junija od 10. do 13. 
ure – Izdelava vetrnic in ribic iz papirja. Izdelali bomo vetrnice 
iz naravnih materialov, ribice pa bomo oblikovali kot mobile. 

1. julija od 10. do 13. ure – Slikanje lubenic na kaširana 
platna s tempera barvami. Uporabili bomo odvečen, odpadni 
karton, ki ga bomo uporabili kot platno. Na platna bomo lepili 
tudi semena.

Skrbeli bomo za ekološki pristop k izvajanju delavnic. 
Vabljeni!

LETOVANJE V PUNATU

»Mi gremo pa na morje, se plavat naučit, da bomo plavali 
kot ribe, žabe ali kit …«  no, tisti, ki plavati znamo, gremo na 
sonce, zabavo, v družbo med vrstnike, kjer se bomo ob vsem 
tem še nadihali morske klime. 

V sklopu aktivnih počitnic Zavoda Rast Ruše vas peljemo 
na letovanje otrok Območnega združenja Rdečega križa 
Maribor. Letovanje sofinancira Občina Ruše. Le-ta že od leta 
1955 izvaja zdravstveno in socialno letovanje predšolskih 
in osnovnošolskih otrok na morju v Mladinsko počitniškem 
domu Frankopan v Punatu, na otoku Krku. 

Za 24-urno zdravstveno varstvo otrok na letovanju skrbi 
zdravstvena ekipa, ki je prisotna v vsaki izmeni (zdravnik 
pediater, dve medicinski sestri in dva pomočnika zdravstvene 
ekipe).

Za izvedbo različnih aktivnosti ter predvsem za varnost in 
dobro počutje otrok na letovanju pa poskrbijo prostovoljci 
− vzgojitelji in spremljajoče pedagoško vodstvo (pedagoški 
vodja in njegov pomočnik, plavalni in športni učitelj in njegov 
pomočnik, rezervni vzgojitelji).

V želji ponuditi otrokom najboljše se z namenom popestritve 
bivanja na letovanju izvaja veliko interesnih dejavnosti: 

• kaj znamo (petje, plesi, deklamacije, skeči);
• kaj zmoremo (športne aktivnosti, igre za spretnost in 

razvedrila s telovadnimi rekviziti);
• ples v pižamah;
• likovne delavnice z različnimi tehnikami (razstava izdelkov, 

okrasitev jedilnice in skupnih prostorov);
• ustvarjalne delavnice (oblikovanje iz gline, papirja, školjk, 

kamnov ...);
• organizacija olimpijskih iger;
• pravljični krožek;
• izleti z ladjo v mesto Krk, Košljun ...

Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami preživite deset 
nepozabnih počitniških dni. Naša skupina se bo priključila 
IV. izmeni, ki bo v terminu od 23. julija do 2. avgusta 2022. 
Prijave zbiramo na telefonskih številkah 030 479 856 ali 02 
66 88 446. 

Besedila & foto: Javni zavod Rast Ruše
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Aktivnosti v Športnem parku Ruše
JAVNI ZAVOD ŠPR VABI
DOBRODELNI POMLADNI DAN ŠPORTA V ŠPORTNEM 
PARKU RUŠE 

V Športnem parku Ruše je v soboto, 23. aprila 2022, potekal 
Pomladni dan športa, ki se je v letošnjem letu razlikoval 
predvsem po tem, da je bil organiziran v sproščenem vzdušju, 
brez rigoroznih ukrepov in je imel pridih dobrodelnosti. 

Skupaj s soorganizatorji Občino Ruše, Klubom študentov 
Ruš, Selnice in Lovrenca, Športnim klubom E.M.I iz 
Poljčan in drugimi je Javni zavod Športni park Ruše pripravil 
celodnevno dobrodelno športno prireditev z veliko različnimi 
športnimi aktivnostmi in delavnicami za otroke. 

Za projekt Okrog Slovenije 2022 − Anžetovi triatloni, ki se je 
odvil v sklopu Pomladnega dneva športa v Rušah, smo zbirali 
dobrodelna sredstva, ki so namenjena za pomoč otrokom 
in mladostnikom z rakom ter drugimi težkimi boleznimi. S 
pomočjo obiskovalcev, občine Ruše, dobrodelnih palačink 
smo v okviru Pomladnega dneva športa skupaj zbrali 1.800 
evrov donacijskih sredstev. Vsa zbrana sredstva se bodo 
v celoti donirala ustanovam in društvom, ki se dotikajo 
problematike otrok z redkimi boleznimi. Projekt Okrog 
Slovenije 2022 − Anžetovi triatloni izvaja športnik, tekač, 
triatlonec in oče Bogomir Dolenc. Cilj projekta je organizacija 
in izvedba dobrodelnih dogodkov s podporo lokalnih 
športnih in drugih organizacij, kjer z dogodkom promoviramo 
in predstavljamo gibanje, rekreacijo in zdrav šport, hkrati 
pa se z delovanjem lokalnih športnih organizacij in društev 
predstavlja družbena odgovornost ter  želja, da pomagamo 
otrokom, ki sami tega ne zmorejo.

Poleg celodnevne dobrodelnosti so se od 8. ure zjutraj 
naprej zvrstile mnoge športne in otroške aktivnosti. S 
potapljaškim društvom Nitro diving smo se v našem bazenu 
lahko potapljali med 8. in 11. uro, Društvo upokojencev 
Ruše je za prijateljske klube organiziralo turnir v kegljanju 
(izvedeno 9. aprila 2022), novo ustanovljeni Disk golf klub 
Pohorje je predstavil šport Disk golf in njihov klub, skupaj 
s Spank šolo smo se od 14. ure naprej lahko udeležili male 
šole skejtanja … V sklopu Pomladnega dneva športa je bilo 
pestro tudi na Smolniku, kjer smo ob 15.30 skupaj z Občino 
Ruše in Športnim društvom Glažuta otvorili novo igrišče. 
Slavnostni otvoritvi je sledil turnir v Košarki 3 x 3, ki so ga 
člani študentskega kluba KURS skupaj z Javnim zavodom 
Športni park Ruše organizirali na novem igrišču.  

Pester športni program smo popestrili s še bolj pestrim 
spremljevalnim programom, ki je obsegal otroške animacije, 
Decathlonov športni kotiček, napihljiva igrala, poslikava 
obrazov, Pozdravljena pomlad − ustvarjalne delavnice zavoda 
Rast Ruše, mozaične delavnice … DJ Kobra je poskrbel za 
zabavo ob dobri glasbi, Gud Street FUD pa, da so bili naši 
trebuščki polni. Pomladni dan športa smo zaključili okoli 
20.00 z nastopom Mažoretnega in twirling kluba Ruše ter 
nastopom skupine Nikoli ni prepozno, DU Ruše, ko smo 
predali ček zbranih sredstev.

“Veseli nas, da smo se po (pre)dolgem času spet družili in 
ob tem pomagali tudi otrokom z zbiranjem sredstev. Obisk 
prireditve je kljub malo slabšemu vremenu bil odličen. Skupaj 
nam je uspelo zbrati 1.800 evrov, s katerimi bomo vsaj malo 
pomagali otrokom z redkimi boleznimi. En velik HVALA 
vsem, ki so kakorkoli pomagali z doniranjem sredstev, 
hvala Bogomirju Dolencu in njegovi ekipi, hvala naši ekipi 
Športnega parka Ruše za vso pomoč pri izvedbi prireditve 
in hvala vsem, ki so skupaj z nami organizirali Pomladni dan 
športa,” je povedal Jan Sredenšek, vodja športnih programov 
v Športnem parku Ruše. 

RAZSTAVA MOZAIČNI MORSKI MOTIVI

Razstava slik mozaičnih delavnic iz leta 2021 
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V Športnem parku Ruše je na ogled razstava z naslovom 
Mozaični morski motivi. Motivi so nastajali med lanskimi 
poletnimi delavnicami v Rušah. Izdelovali so jih otroci in odrasli 
pod mentorstvom Simone Auguštin. Mozaiki so predstavljeni 
v slikah, ki jih je možno prevzeti za prostovoljni prispevek. 
Le-ta bo namenjen ustanovitvi društva Ljubiteljev Mozaika in v  
dobrodelne namene. Mojstrovine si lahko ogledate vsak dan 
med 8.00 in 21.00. Vljudno vabljeni.

ČETRTEK, DAN ZA VESLANJE

Javni zavod Športni park Ruše in Občina Ruše skupaj 
s športnim društvom PureSport že nekaj let pripravljata 
različne dogodke, ki se odvijajo na in ob Dravi. V sklopu 
teh aktivnosti so izvedena tudi veslanja, ki so za aktivno 
preživljanje prostega časa namenjena vsem generacijam. 
Strokovno izobražen kader z ustreznimi licencami poskrbi za 
varnost na Dravi in nam pri veslanju pomaga s strokovnimi 
nasveti. Sezona veslanja v Rušah traja od maja do oktobra. 
To je obdobje, ko smo vsak četrtek med 16. in 20. uro na 
čolnarni pod Športnim parkom Ruše, kjer veslamo s kajaki in 
kanuji. Veslanje je brezplačno za vse udeležence, prav tako 
je brezplačna izposoja kajaka in kanuja ter opreme za varno 
veslanje. 

Z namenom oživitve prostora ob in na Dravi, ki je bila dolga 
leta pozabljena vodna površina, je projekt v okviru LAS 
pridobil sredstva za nakup čolnov in potrebne opreme ter za 
ureditev objekta za hrambo čolnov. 
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POZIV − RUŠKA NEDELJA 2022

Na novi spletni strani Javnega zavoda Športni park Ruše 
www.sportruse.si najdete v rubriki novice pristopno izjavo 
za sodelovanje na prireditvi Ruška nedelja 2022, ki bo letos 
potekala 11. septembra 2022.

DISKGOLFPARK RUŠE − AREH

Javni zavod Športni park Ruše skupaj z Disk golf zvezo 
Slovenije organizira tekmovanja v disk golfu na Arehu, in 
sicer v soboto, 4. junija 2022, ob 8.00 Državno mladinsko 
prvenstvo (U-21) in Državno univerzitetno prvenstvo, ki je 
namenjeno študentom ter v nedeljo, 5. junija 2022, ob 8.00 
MiniAreh Open, ki je namenjeno vsem.

Disk golf je igra, ki je  zelo podobna  tradicionalnemu golfu.  
Namesto udarjanja žoge v luknjo mečemo frizbi (leteči disk) 
v posebej oblikovano kovinsko košaro. Cilj je isti, in sicer  
končati progo s čim manj meti. Disk golf lahko igra vsakdo, 
moški in ženske, mladi in stari, družine z majhnimi otroki − 
vsi imajo lahko disk golf za del svoje rekreacije zabave ali le 
dopolnjenega sprehoda v naravo. 

»Frizbije« in točkovne liste si lahko izposodite vsak dan na 
recepciji Športnega parka Ruše in na Ruški koči na Arehu. 
Kavcija je 10,00 evrov. DiscGolfPark oz. igrišče za disk golf z 
18. progami se nahaja na Arehu v bližini Ruške koče.

 Več informacij: 
Javni zavod Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 

Ruše, 
 T 02 673 05 03, M 051 624 401, E info@sportruse.si W 

www.sportruse.si

Besedila & foto: Javni zavod Športni park Ruše
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Mladi v srcu in po srcu kresovali na Smolniku
KRESOVANJE 2022

Mladim je letos uspelo obuditi tradicijo in so kresovanje zopet 
postavili na staro mesto na Smolnik.

Kot se za 30. april spodobi, so tudi letos v počastitev 1. 
maja po Sloveniji zagoreli kresovi in tako se je tudi društvo 
mladih nadobudnih fantov, ki sestavljajo mladinsko društvo 
Ruše v srcu, odločilo, da prevzamejo organizacijo kresovanja 
v Rušah. V njihovih glavah je v sodelovanju z Občino Ruše 
dozorela ideja, da mesto kresovanja prestavijo nazaj na 
izvorno lokacijo, na Smolnik, ob gasilski dom, kjer se je v 
preteklosti to že dogajalo.

Program dogajanja je bil zelo pester, in sicer je mladinsko 
društvo Ruše v srcu v sodelovanju s PGD Smolnik, Klubom 
študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Občino Ruše in Javnim 
zavodom Športni park Ruše poskrbelo, da so se lahko 
zabavali vsi – otroci, mladi in tudi starejši, ki pa so še vedno 
mladi po srcu. 

Pester program se je začel ob 16. uri, ko so gasilci PGD 
Smolnik v sodelovanju s PGD Ruše, Bistrica ob Dravi in 
Slemen ročno postavili majsko drevo. 45 gasilcem je v eni 
uri uspelo postaviti 30 m simbol meseca maja. Program se 
je nato nadaljeval z dejavnostmi za otroke. Otroci so se imeli 
tako možnost ves popoldan zabavati na napihljivih igralih ter 
se sladkati s sladkorno peno, kasneje pa je pester glasbeni 
program zanje izvedel Dejan Dogaja z bandom. 

Ko je padel mrak, pa je sledil pohod z baklami po smolniških 
ulicah, ki so ga vodili predstavnik organizatorjev, gospa 
županja Urška Repolusk in predstavnik gasilcev, sledila pa 
jim je godba na pihala iz Ruš ter mažoretna skupina Ruše. 
Po končani bakladi je sledil prižig kresa, ki ga je ves čas 
spremljajo pestro glasbeno dogajanje s skupino Gadi ter 
Dejanom Dogaja z bandom.  

Zabava, ki se je je udeležilo okoli 3000 obiskovalcev, se 
je zaključila ob 3. uri zjutraj. Seveda pa ni manjkala niti 
gostinska ponudba, za pijačo in jedačo so ves popoldan 
in vse do zaključka prireditve skrbeli Huta, Gud street fud, 
Habahaba in gasilci PGD Smolnik, ki so prav tako poskrbeli 
za bogate dobitke na srečelovu.

Vidi se, da so ljudje željni dogajanja znotraj kraja in zato 
upamo, da bo tudi drugo leto kresovanje vsaj tako pestro, 
kot je bilo letos.

Zapisalo: Mladinsko društvo Ruše v srcu
Foto: Jožef Bačun
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Si pripravljen začeti poletje v stilu nore zabave, spoznati nove ljudi in uživati?
MLADINSKI FESTIVAL KURSFEST
Da začnemo poletje kar se da sproščeno in da ohranimo 
tradicijo letnega odra, ki je eden redkih naravnih amfiteatrov 
in biser ruške kulture, smo se tudi letos odločili, da pripravimo 
naš največji 3- dnevni festival Kluba Študentov Ruš, Selnice 
in Lovrenca. 

Za vas tudi letos organiziramo že 7. tradicionalni mladinski 
festival KURSfest, ki ga bo otvoril dobro poznan slovenski 
film Traktor, ljubezen in rock'n'roll.

Dogajanje se bo začelo že ob 15.00, in sicer na travniku za  
glasbeno šolo v Rušah, kjer se bomo lahko družili na Chill 
out coni. Ob sončnem vremenu se bomo sončili na naših 
ležalnikih in uživali ob pijači, ki nam jo ponuja Huta. Za izvrstno 
glasbeno vzdušje pa bo poskrbel naš ruški DJ Toni Božanski. 
Uživali bomo tudi v odlični hrani, ki nam jo bo postregel 
Nelly's food truck. Čas pa nam bodo poleg zabavne glasbe 
krajšale še zabavne igre, ki se jim lahko pridružijo obiskovalci 
vseh generacij. 

Ob zgodnjih večernih urah se bomo napotili do našega 
naravnega amfiteatra – Letnega odra, kjer si bomo ob pokovki 
ogledali slovenski film v zasedbi Branka Đurića, Tanje Ribič 
in še veliko drugih znanih slovenskih igralskih ikon.

Dan po ogledu filma se bomo ponovno srečali na Chill out 
coni, ki ji pa ob 20.00 sledi Hip-hop večer na Letnem odru, 
kjer bo za našo žejo poskrbela raznolika ponudba pijače 
lokala ŠTUK. Za vsa lačna usta pa je na voljo kulinarična 
ponudba Gud street fooda. Za glasbeno vzdušje pa bo 

poskrbela slavna slovenska rep scena. Najprej nas bo v svet 
repa s svojo glasbo popeljal Eyeeceeou, kasneje pa bodo 
svoje glasbene komade predstavili tudi Mrigo, Ghet in Drill.

Po Hip-hop večeru, ki bo trajal vse do 3. ure, bo potrebno 
hitro spati, saj nas tudi tretji dan čaka zdaj že dobro znana 
Chill out cona v parku.

Ta dan bo obarvan v stil jugo-pop glasbe, kjer bo v soboto 
dogajanje pod zavetjem pohorskih smrek otvorila YU 
Generacija. Sledila bo pevka Vesna Pisarović, ki nas bo 
do poznih ur popeljala s svojo dobro glasbo. Kasneje pa 
bo nastopila tudi znana Grupa Vigor, ki nas bo razvajala s 
svojimi znanimi komadi Da sam ja on, Marija, Divna, Šatori in 
mnogimi drugimi. 

Vstopnice si lahko zagotovite na vseh prodajnih mestih 
Eventima ali preko spleta. Člani kluba KURS si lahko karte 
po nižji ceni zagotovite v uradnih urah pisarne KURS.

Prireditev se bo odvila tudi v slabem vremenu, a se bo 
potrebno prestaviti na nadomestno lokacijo, v Športno 
dvorano Ruše (Šolska ulica 16, Ruše) ali v dvorano ŠTUK 
(Gosposvetska cesta 83, Maribor). Ostale informacije glede 
festivala si lahko zagotovite na telefonski številki Luka Škof 
070-754/378 ali na info@kurs.si.

Vabljeni, da skupaj ustvarimo nepozabne trenutke!

Zapisal: Kluba Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
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Gasilska zveza Ruše na pragu 40-obletnice
GASILSKA ZVEZA RUŠE
Gasilska zveza Ruše je bila ustanovljena 6. februarja 
1983 leta v prostorih PGD Smolnik. Torej smo na pragu 
praznovanja okrogle obletnice humanega dela mnogih 
generacij na področju zaščite in reševanja in na to smo še 
posebej ponosni. 

V želji, da ta jubilej obeležimo tudi za naše zanamce, 
je Upravni odbor GZ Ruše na svoji redni seji imenoval 
Uredniški odbor za pripravo Biltena. Vse članke, ki smo jih 
pričakovali, smo tudi prejeli in jih dali v lektoriranje. Gasilci 
se veselimo 40-obletnice naše Gasilske zveze, ker to ni le 
praznik prostovoljnih gasilcev, ampak praznik vseh občanov 
treh občin, ki jih povezuje Gasilska zveza − Ruše, Lovrenc 
na Pohorju in Selnica ob Dravi, v njih pa je aktivnih 683 
članov šestih prostovoljnih gasilskih društvih, od tega je 
okoli 200 operativnih članov, med katerimi so tudi strokovno 
usposobljene članice. Gasilci GZ Ruše smo tudi ponosni na 
naše medgeneracijsko sodelovanje. 

Med gasilce tudi tokrat vabimo gasilsko mladino od šestega 
leta dalje. Gasilci smo v tem letu dobili novelo Zakona 
o gasilstvu z nekaj novostmi, med katerimi je tudi ta, da 
prostovoljni gasilec postane veteran pri 65. letih in je to 
izenačeno s članicami.

Spoštovane bralke in bralci Ruškega utripa, dovolite mi, da 
vam predstavim nekaj aktivnosti GZ Ruše v letošnjem letu. 
Našo 39. skupščino GZ Ruše smo izvedli v petek, dne 25. 
marca 2022, v prostorih PGD Lovrenc na Pohorju, tudi tokrat 
brez gostov. Delegati so potrdili vsa poročila za leto 2021 
in sprejeli delovni in finančni načrt za 2022 leto. Podeljena 
so bila tudi priznanja GZ Ruše in odlikovanja naše krovne 
organizacije GZ Slovenije. V letošnjem letu so zelo aktivne 
naslednje komisije pri GZ Ruše: komisija za delo z gasilsko 
mladino, ki jo vodi Tomaž Urleb, komisija za delo z članicami, 
ki jo vodi Petra Strnad in komisija za delo z gasilskimi veterani, 
ki jo vodi Adi Vernik, letošnji nagrajenec GZ Slovenije, ki je 
prejel iz rok Janka Cerkvenika, predsednika GZS in Francija 
Petka, poveljnika GZS Plaketo gasilca za leto 2022. Čestitke! 
Slavnost je potekala na Plenumu GZ Slovenije, 23. aprila 
2022, v Sv. Juriju ob Ščavnici.

V letošnjem letu bo v naši domovini Sloveniji potekala 
Gasilska olimpijada, in sicer v Celju, v času od, 17. julija do 
24. julija 2022. Gasilci smo temu velikemu dogodku v čast v 

vseh 212 občinah dne 8. aprila ob 18. uri dvignili olimpijske 
zastave. Zastave so v GZ Ruše zaplapolale pri osrednjih 
enotah v: PGD Ruše, v Lovrencu na Pohorju in v Selnici 
ob Dravi. Dogodku so se pridružili tudi prostovoljni gasilci 
ostalih PGD, tako se je tega dogodka udeležilo preko sto 
članov gasilske organizacije. V Lovrencu na Pohorju pa so se 
gasilcem pridružili tudi vojni veterani, ki so imeli takrat občni 
zbor.

Vodstvo GZ Ruše daje velik poudarek tudi usposabljanju 
operativnih članov. V tem času tako poteka tečaj za 
operativnega gasilca, ki ga obiskuje 23. tečajnikov. V 
izobraževalnem centru v Pekrah poteka tečaj za nižjega 
gasilskega častnika, ki se ga udeležujejo tudi članice, na 
katere smo še posebno ponosni. Veliko članic in članov 
se usposablja tudi v gasilski šoli na Igu pri Ljubljani, kjer 
pridobivajo širša znanja iz različnih specialnosti, da lahko 
v sestavu javne gasilske službe v naših občinah pomagajo 
občanom hitro in strokovno, ko le ti potrebujejo gasilsko 
pomoč. Tudi za našo gasilsko mladino smo na nivoju GZ 
Ruše poskrbeli in pripravili tečaj za pionirčka I. Zavedamo 
se, da na mladih svet stoji. 

Gasilska zveza Ruše že preko 30 let uspešno sodeluje z GZ 
Dravske Doline in GZ Šmarje pri Jelšah. Gasilci smo primerno 
obeležili tudi 1. maj in 4. maj, ko goduje Sv. Florjan, zaščitnik 
nas gasilcev. Za naše gasilske veterane smo pripravili tudi 
tradicionalno kegljanje na vrvici. Tokrat smo se družili na 
gasilskem poligonu v Lovrencu na Pohorju. Kegljanja so se 
udeležili veterani vseh šestih PGD naše zveze, za prva tri 
mesta so bile podeljene kolajne. 

Po dolgem času smo lahko v mesecu maju izvedli gasilsko 
tekmovanje GZ Ruše pri PGD Smolnik, za kar se vodstvu PGD 
Smolnik iskreno zahvaljujemo. V pripravi je tudi Pravilnik o 
kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev 
Gasilske zveze Ruše za obdobje 2023–2028.

8. junij je mednarodni dan gasilcev, zato mi dovolite, da v 
imenu vodstva GZ Ruše iskreno čestitam vsem članom 
gasilske organizacije. Zahvala pa tudi vsem družinskim 
članom, ki jih podpirajo pri njihovem plemenitem poslanstvu. 
Bliža se tudi čas dopustov, a za požarno varnost bodo tudi 
tokrat poskrbeli tako naši operativni člani kot tudi člani, ki so 
v sistemu prvih posredovalcev in na katere smo še posebej 
ponosni. 

Spoštovani občani, vaši prostovoljni gasilci vam želimo prijetno 
branje našega Ruškega utripa in vse lepo. Pozdravljamo vas 
z gasilskim pozdravom −

                                     V SLUŽBI LJUDSTVA NA POMOČ!

Zapisal & foto: Jože Urleb, predsednik GZ Ruše
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Minister za obrambo je v marcu obiskal smolniške gasilce
OBISK NA PGD SMOLNIK

Za Prostovoljno gasilsko društvo Smolnik je precej pestro 
leto. Veliko aktivnosti, ki so zaradi razmer zastale, je treba 
tudi nadoknaditi. Aktivno smo začeli na področju operativnih 
vaj, strokovnih usposabljanj ter tudi medsebojnih druženj. 

Udeležili smo se čistilne akcije v občini ter ob nedeljah 
redno preverjali in vzdrževali gasilsko opremo. V tem času 
potekajo izobraževanja za čin gasilca ter tudi za čin nižjega 
gasilskega častnika. Ker smo v društvu pred veliko oz. 
ogromno investicijo v zadnjih dvajsetih letih, poteka veliko 
aktivnosti glede zbiranja finančnih sredstev za nakup novega 

gasilskega vozila s cisterno z oznako GVC-1. 

V mesecu marcu smo dobili visok obisk, saj nas je obiskal 
minister za obrambo, gospod Matej Tonin. Skupaj smo mu 
predstavili naše gasilsko društvo, ogledali smo si gasilska 
vozila in opremo ter navsezadnje prijateljsko poklepetali. 

Minister za obrambo Matej Tonin je v izjavi dejal:
 
„Kot minister za obrambo čutim dolžnost, da obiskujem 
tudi manjša prostovoljna gasilska društva. Tudi ta mala 
prostovoljna gasilska društva so izjemno pomembna 
zaradi tega, da v Sloveniji krepimo, negujemo sistem 
zaščite in reševanja in da prav vsi deli Slovenije imajo 
enako možnosti, kar se tiče samega varovanja našega 
okolja, pa tudi posredovanj v primeru naravnih nesreč.“

Pri smolniških gasilcih lahko izpostavimo, da imamo veliko 
aktivnih članic, in to pravzaprav kar sedem operativnih članic. 
Redno se udeležujejo intervencij in se strokovno usposabljajo. 
Intervencij je iz leta v leto več, velik delež pa je intervencij ob 
srčnem zastoju oz. intervencij prvih posredovalcev.

Zapisal in foto: Uroš Zorman, PGD Smolnik

HVALA VAM ZA POMOČ

8. junija praznujemo Svetovni dan gasilcev. Gasilci 
ste nepogrešljiv del naše družbe, zato vsem članom 
naših gasilskih društev PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD 
Bistrica ob Dravi izrekamo zahvalo za vašo nesebično 
pomoč, ko smo v stiski. 

Zavedamo se, da je naloga gasilskih društev veliko 
več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V 
vas ljudje najdejo tudi socialno oporo in solidarno, 

nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.

V obdobju od 2019 do 2022 smo delovanju prostovoljnih 
gasilskih društev in Gasilske zveze Ruše namenili 
skupaj več kot 500.000 evrov, od tega za investicije v 
gasilstvo v višini 250.000 evrov. 

Ob vašem prazniku vam kličemo »Na pomoč!«

Zapisala: Občinska uprava
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Organizacija Rdeči križ je humanitarna organizacija, ki 
združuje ljudi z velikim srcem in pomaga ljudem v stiski. 
Tudi Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše pomembno 
prispeva k razvoju humanitarne dejavnosti v lokalnem okolju 
in s predanim delom svojih članov vselej priskoči na pomoč. 
Vsem članom in moji predhodnici, nekdanji predsednici, 
gospe Hedviki Potočar, gre zahvala za izjemno in sočutno 
delo, ki so ga v vseh letih opravili in ga še opravljajo za boljši 
svet, za dobro ljudi, ki potrebujejo pomoč, skrb in pozornost. 

V aktualnih družbenih razmerah (epidemije, vojne, bolezni, 
naravne nesreče, socialna izključenost, revščina …) so prav 
humanitarne organizacije in prostovoljci velikokrat tisti, ki prvi 
priskočijo na pomoč. 

Krajevna organizacija RK Ruše je dejavna predvsem na 
socialno-humanitarnem področju, krvodajalstvu, skrbi za 
otroke, starejše in invalide; nabor dejavnosti pa si v bodoče, 
tudi s pomočjo novih članov, želimo še razširiti. 

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo v jeseni ponovno 
uvedli mesečne meritve krvnega tlaka, v skrbi za zdravje 
naših občanov pa kmalu tudi meritve krvnega sladkorja in 
holesterola. 

V svoje vrste vabimo nove člane, ki bi se nam pridružili kot 
prostovoljci pri širjenju poslanstva delovanja Rdečega križa; 
vabimo posameznike s čutom za solidarnost, ki razumejo 
stiske ranljivih skupin in jim želijo pomagati. 

Vse tiste, ki želite sodelovati v naši Krajevni organizaciji 
RK v Rušah, vljudno prosim, da me kontaktirate in se nam 
pridružite. Dosegljiva sem preko elektronskega naslova: 
kork.ruse@gmail.com

»Ni res, da je eno samo sonce in da samo ono greje. 
Sonc je na zemlji in nebu, da jih nihče ne prešteje.«
(Tone Pavček)

Zapisala: Renata Štritof, predsednica KORK Ruše

Rdeči križ Ruše vabi nove člane: Pridružite se nam

KRAJEVNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA 

RUŠE

RDEČI KRIŽ RUŠE

Obnovljena mesnica ˝Rušanka˝
RUŠANKA

S koncem meseca februarja je mesnica Kmetijske zadruge 
Ruše z. o. o., odprla vrata prenovljene prodajalne v centru 
Ruš.

V sklopu projekta Inovativno in podjetno v predelavo je 
s ciljem povečati prodajo lokalno pridelanega mesa ter 
ponudbo približati lokalnim potrošnikom Kmetijska zadruga 
Ruše prenovila prodajni prostor mesnice. V ponudbo je v 
zadnjem letu vpeljala starano meso, ki v mesnici zori pod 
kontroliranimi pogoji v za to ustreznih napravah. Hladilnik z 
zorjenimi kosi mesa se nahaja v prodajalni, kjer si je možno 
ogledati in izbrati želen kos mesa.

Zorjeno ali starano meso po nekaj tednih, idealno po štiri 
do pet tednov, izgubi vlago in z razvlažitvijo se koncentrira 
okus. V naši ponudbi najdete kose mesa, ki so zorjeni po 
metodi suhega zorenja v Dry agerju. Meso zorimo 4 tedne, 
pri temperaturi 2 °C in na 83 % vlage. Zorjeni kosi mesa so 
najprimernejši za stejke in hitro pripravo.
Zapisala & foto: Kmetijska zadruga Ruše
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Veterani vojne za Slovenijo smo po prazniku »dnevu 
upora proti okupatorju« in pred praznikom dela, 1. majem, 
organizirali spominski turnir v streljanju z zračno puško za 
veterane, ki so vključeni v PO VŠP. 

Strelski šport ima v naših Rušah zelo dolgo tradicijo, saj 
Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon deluje že 72 let.

Veterani vojne za Slovenijo si prizadevamo ohranjati »strelsko 
kondicijo« tudi pri naših članih. Streljanje z zračno puško je 
del aktivnosti naših članov. Strelišče v osnovni šoli Janka 
Glazerja je prosto ob petkih po 18. uri, naši strelci ga pridno 
obiskujejo, trenirajo in se družijo, kar je po koronakrizi zelo 
pomembno.  

Kar nekaj naših članov je bilo, ali so, člani strelskega 
društva 1. Pohorski bataljon, prav preminulim članom obeh 
združenj smo namenili spominski turnir, ki ga načrtujemo kot 
vsakoletno srečanje strelcev našega, vzhodnoštajerskega 
področja.

Na turnirju je sodelovalo 6 ekip s 3 tekmovalci. Po 20 
tekmovalnih strelih smo nagradili najboljše dosežke. 
Zmagovalec turnirja je bila tokrat ekipa strelcev iz Ruš, 2. 
mesto so osvojili strelci iz Lenarta in 3. mesto strelci iz Ptuja. 
Nagrada zanje so bili pokali, prav tako smo podelili prehodni 

pokal, ki je tokrat ostal »doma«.
Najboljši strelci so dobili medalje:

 − zlato medaljo je osvojil Silvo Zorko iz OZ VVS Ruše,
 − srebrno medaljo smo podelili Škamlec Ivanu iz OZ VVS 

Lenart in
 − bronasto odličje je osvojil Žvikart Manfred iz OZ VVS 

Ruše.

Organizatorji smo se trudili, da so se naši prijatelji počutili 
dobro, po tekmovanju smo druženje nadaljevali v restavraciji 
RIBIČ.

Organizatorji dogodkov smo veseli, da je konec omejitev, da 
se lahko v večjem številu družimo in se veselimo srečanj s 
starimi prijatelji.

Hvala za pomoč pri izvedbi turnirja, kličemo vam nasvidenje 
naslednje leto.

Naj ne bo pozabljeno!

Zapisala: Cveta Svenšek in Janez Pušnik, OZ VVS Ruše 
Foto: Jožef Bačun

OZ veteranov vojne za Slovenijo Ruše organiziralo spominski turnir v streljanju
STRELSKI TURNIR ZA VETERANE
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Mesec marec so Rimljani poimenovali po bogu vojne, Marsu. 
V njihovem koledarju so z njim začenjali novo leto. V našem 
gregorijanskem koledarju je marec tretji po vrsti v letu, pred 
njim stojita dva zimska meseca, januar in februar. Ne glede 
na vrstni red mesec marec na simbolni ravni pomeni začetek 
novega obdobja tako v julijanskem kot gregorijanskem 
koledarju. Je mesec, ko se začne prebujati narava in nasploh 
življenje, ki svoj novi zagon črpa iz pozimi bolj ali manj bogate 
bere snežne vlage.

Tudi ljudje se nezavedno ravnamo po tej dvanajstdelni 
enoti krožnega dogajanju, saj v tem mesecu praznujemo 
en kup prijetnih praznikov, ki izhajajo iz naše bližnje in 
daljne preteklosti, so okrašeni s toplimi materinskimi čustvi, 
ljubeznijo, vero in upanjem v nov začetek. 

Letošnji marec pa je bil sam po sebi zelo drugačen in poseben 
v primerjavi s preteklima letoma, saj je začela epidemija virusa 
covid-19 polagamo jenjavati ter se po dveh letih stiskanja in 
krča našega vsakdana preobražati v pandemijo, za katero 
pravijo, da pač bo, kolikor dolgo bo virus, s katerim si bomo 
tudi v prihodnje, kot kaže, delili ta naš planet.

Ti dve leti sta nekako minili kot neko čudno brezčasno votlo 
obdobje, v katerem smo se odvadili prešernega črednega 
druženja in se navadili na maske ter različne bolj ali manj 
logične omejitve našega bivanja. Ker vemo, da je vsako slabo 
za nekaj dobro, smo v tem obdobju zagotovo spoznali pravo 

vrednost osebne svobode, možnosti neoviranega gibanja in 
potovanja, pomen zdravja in na koncu koncev tudi vrednost 
javnih služb − od zdravstva, šolstva do sociale in naprej, ter 

spoznali, kako krhko je lahko »običajno« življenje človeka.  
Kadar se neko ravnovesje v naravi poruši, se sprožijo 
mehanizmi, da se le to ponovno vzpostavi. Ker smo bili 
omejeni pri druženju, smo se v tem času na individualni ravni 
bili prisiljeni več gibati. Kot dokaz temu pričajo podatki Pečke, 
moja inspiracija za pretekli dve leti. Še posebej markantni so 
absolutno rekordni podatki za prvo leto epidemije, leto 2020.

V soboto, 12. marca 2022, je bila na Planinski koči Dom Pečke 
po dveh letih ponovno prireditev, na kateri so najvztrajnejši 
pohodniki in kolesarji prejeli priznanja ter pokale. 

Pečke, čedalje bolj priljubljena destinacija za pohodnike in kolesarje
PEČKE, MOJA INSPIRACIJA
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Organizatorji, člani Društva za oživitev Pečk, so z Davorjem 
Robom, ki skrbi za beleženje rezultatov, poskrbeli za toplo 
okrepčilo, Lea Oset pa za svetleče pokale.

Čestitke vsem prejemnikom priznanj in pokalov ter tudi 
ostalim, ki uživate v objemu našega zelenega Pohorja.

Zapisal & foto: Franc Kekec

PRVIH DESET POHODNIKOV 2020
1. Slavko Gačnik 366
2. Ivan Gomboc 366
3. Marjan Ladinek 366
4. Davor Rob 342
5. Danijel Očko 336
6. Danica Rober 333
7. Franc Kekec 332 
8. Danilo Tertinek 315
9. Danilo Jakopič 310
10. Vlado Peruš 309

PRVIH DESET KOLESARJEV 2020
1. Borut Kvar 330
2. Franc Kekec 212
3. Jure Vrhunec 205
4. Bernard Vesenjak 180
5. Iztok Lipnik 140
6. Andrej Kuhar 100
7. Jože Kozar 97
8. Boštjan Petek 72
9. Barbara Škof 59
10. Marjan Pučnik 50

PRVIH DESET POHODNIKOV 2021
1. Slavko Gačnik 365
2. Ivan Gomboc 365
3. Dejan Prevolšek 350 
4. Davor Rob 349
5. Danijel Očko 315
6. Simon Smolar 297
7. Franc Kekec 295 
8. Danica Rober 290
9. Marko Zevnik 232
10. Vili Žvegler 204

PRVIH DESET KOLESARJEV 2021
1. Jure Vrhunec 226 
2. Iztok Lipnik 145
3. Borut Kvar 130 
4. Franc Kekec 119 
5. Aleš Šavli 101
6. Nino Javernik 71
7. Dejan Prevolšek 68 
8. Jože Kozar 54 
9. Marjan Pučnik 52 
10. Gregor Javšnik 48

Leto 2017 2018 2019 2020 2021

Pohod 11.079 11.147 12.545 16.304 12.395

Kolo 1.415 2.019 1.846 2.443 1.646

Skupaj 12.494 13.166 14.391 17.747 14.041
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Skate in pumptrack tekmovanje
RUSH[E] 2022

S pričetkom pomladnih dni smo v Rušah končno dočakali 
pogoje za "toplejše" zunanje športe. Zato smo se člani kluba 
KURS ter športnega društva Trailmajstri odločili za priredbo 
dveh vzporednih športnih dogodkov z nazivom RUSH[E], ki 
sta se 16. aprila 2022 odvijala v Športnem parku Ruše. 

Prvi izmed omenjenih dogodkov je že 6. tekmovanje v 
rolkanju oz. "Skate contest" v Rušah. Tekmovanje temelji 
na izvajanju trikov z rolko, na ustreznem poligonu. Vse trike 
ocenjuje izkušena komisija, ki na koncu izbere zmagovalce. 

Tekmovanje je potekalo v sodelovanju s Slovensko rolkarsko 
zvezo in je bilo prvo letošnje tekmovanje za državni pokal. 
Prva tri mesta so si "priskejtali" Mitja Težak (3. mesto), Nastja 
Glavica (2. mesto) ter Luka Božič (1. mesto).

Za pričetek kolesarske sezone pa smo priredili tudi kolesarsko 
tekmovanje na tlačni progi oz. "Pumptrack contest". 
Pumptrack je kratka krožna kolesarska proga, na kateri je 
zaradi grbin in ovinkov možna vožnja brez vrtenja pedal, 
torej le s potiskanjem kolesa ob podlago. Na takšni progi se 
izvajajo tekmovanja v obliki sprinta, zato je tekmovanje toliko 
bolj zahtevno, za gledalce pa zanimivo. 

V Sloveniji je pumptrack ena izmed novejših vej kolesarstva, 
kljub temu pa imamo v tej disciplini že veliko skupnost 
najmlajših pa tudi starejših kolesarjev in kolesark. V Rušah 
se lahko pohvalimo z vrhunsko progo, ki jo po celotni državi 

uvrščajo v sam vrh slovenskih pumptrack prog. Tekmovanje je 
z 39 tekmovalci preseglo vsa pričakovanja. Še posebej pa so 
nas presenetili tekmovalci iz bolj oddaljenih krajev Slovenije 
ter družina iz Francije. S tremi najboljšimi časi finalne dirke 
so si odličja prisvojili Tilen Frank (3. mesto s časom 8,92 s), 
Robert Sedmak (2. mesto s časom 8,80 s) ter Gaj Palčnik (1. 
mesto s časom 8,71 s).

V imenu športnega društva Trailmajstri se zahvaljujemo klubu 
KURS za sodelovanje pri izvedbi in organizaciji dogodka, 
Občini Ruše ter Športnemu parku Ruše za nudenje 
infrastrukture in opreme, Nelly's food truck za odlično 
ponudbo hrane ter kolesarski trgovini Econo za organizacijo 
servisa, testa koles ter prispevek s praktičnimi nagradami. 

Še posebej pa se zahvaljujemo vsem tekmovalcem ter 
vsem ostalim, ki ste obiskali dogodek, in upamo, da se v 
naslednjem letu vidimo v še večjem številu.

Zapisla & foto: Miha Puklavec, član ŠD Trailmajstri in KURS
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Napovednik dogodkov junij - avgust 2022
PRIDRUŽI SE NAM

DAN URA DOGODEK ORGANIZATOR/LOKACIJA

4. 6. 2022 8.00 – 20.00
Državno mladinsko prvenstvo (U-21) in Državno univerzitetno 
prvenstvo

Disk golf zveza Slovenije in 
ŠPR Areh

5. 6. 2022  8.00 - 20.00 MiniAreh Open
Disk golf zveza Slovenije
in ŠPR Areh

5. 6. 2022 10.00 – 12.00 Ustvarjalne delavnice za otroke ŠPR - sedež

12. 6. 2022 10.00 – 12.00 Ustvarjalne delavnice za otroke  v Bazen baru ŠPR - sedež

14. 6. 2022 9.30
Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu (projekt je
namenjen starejšim voznikom/cam)

Zavod Rast Ruše – sedež

14. 6. 2022 9.30 Kulinarična delavnica  Zavod Rast Ruše – sedež

18. 6. 2022 18.00 Organiziran obisk poletne muzejske noči (obvezna prijava)
Zavod Rast Ruše Lovrenc na 
Pohorju

21. 6. 2022 10.00
Predstavitev umetnika po izboru natečaja za samostojno
razstavo

Zavod Rast Ruše – sedež

24. 6. 2022 18.00 Slavnostna seja ob občinskem prazniku
Občina Ruše in Zavod
Rast Ruše

27. 6. 2022 10.00 – 13.00 Art camp v okviru Festivala Lent
Zavod Rast Ruše
Mestni park Maribor

29. 6. 2022 10.00 – 13.00 Art camp v okviru Festivala Lent
Zavod Rast Ruše
Mestni park Maribor

30. 6. 2022 10.00
Druženje VDC Polž, Enota Ruše in VDC Murenčki,
Zavod Karion

Zavod Rast Ruše – sedež

1. 7. 2022 10.00 – 13.00 Art camp v okviru Festivala Lent
Zavod Rast Ruše Mestni park 
Maribor

2. 7. 2022 9:00 Ruška plaža – poletni dan športa
ŠPR
Čolnarna Ruše

11. – 22. 7. 2022
ponedeljek-petek

09.00 – 16.00 Aktivne počitnice za otroke od 1. do 5. razreda OŠ Zavod Rast Ruše - sedež

19. 7. 2022 9.30 Kulinarična delavnica Zavod Rast Ruše - sedež

23. 7. – 2. 8. 2022 Letovanje otrok v Punatu
RK Maribor in Zavod Rast 
Ruše

8. – 20. 8. 2022 09.00 – 16.00 Aktivne počitnice za otroke od 1. do 5. razreda OŠ Zavod Rast Ruše - sedež

11. 8. - 21. 8. 2022 cel dan Letni oder Ruše
Občina Ruše in ŠPR 
Letno gledališče Ruše

23. 8. 2022 9.30 Kulinarična delavnica  Zavod Rast Ruše - sedež

Julij 2022 cel dan
Izlet v sodelovanju z Občino Lovrenc na Pohorju
(Za več informacij spremljajte našo Facebook in spletno stran.)

Zavod Rast Ruše - sedež



35JUNIJ 2022
RUŠKI UTRIP

DAN URA DOGODEK ORGANIZATOR/LOKACIJA

Vsak dan 08.00 – 21.00 Razstava Mozaični morski motivi Simona Auguštin in ŠPR

Vsak delovni dan
11.30 – 12.00
17.30 – 18.00 Program sprostitvenih vsebin v savni Wellness ŠPR

Vsak vikend

11.30 – 12.00
15.30 – 16.00
17.30 – 18.00

Program sprostitvenih vsebin v savni Wellness ŠPR

Vsak torek in četrtek 08.15 – 09.00
Vadba v vodi

Bazen ŠPR

Vsak četrtek 16.00 – 20.00 Brezplačno veslanje na Dravi
ŠPR
Čolnarna Ruše

Vsak delovni dan
09.00 – 13.00
13.00 – 16.00

Druženje in prostočasne aktivnosti za starejše
Učna pomoč in prostočasne aktivnosti za otroke

Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak ponedeljek 10.00 – 11.00 Sproščanje z jogo Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek 10.00 – 12.00 Kreativno šiviljski kotiček (manjša šiviljska popravila za starejše) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek 10.00 – 11.00 Šola zdravja Zavod Rast Ruše - sedež

Vsako sredo
09.00 – 10.00
15.00 – 16.00

(U)pravno svetovanje (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak četrtek 10.00 – 11.00 Aktivni pilates Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak torek in četrtek 10.00 – 12.00 Ustvarjalne delavnice za predšolske otroke Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak tretji torek 10.00 – 12.00 Svetovanje in podpora pri demenci (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsako tretjo sredo 17.00 – 18.00 Terapevtsko svetovanje (po predhodni prijavi) Zavod Rast Ruše - sedež

Vsak drugi četrtek 10.00 – 11.00 Klepet z županjo Zavod Rast Ruše - sedež

Vsako zadnjo sredo 13.00 – 16.00 Županjine urice – predhodno naročilo na tel. št.: 02 669 06 50 Občina Ruše - sedež



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠPORTNI PARK RUŠE 
Šolska ulica 17, 2342 Ruše
Telefon: +386 31 388 635
pisarna@cezam.org
www.cezam.org

ZAVOD RAST RUŠE
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
030 479 854
info@zavod-rast.si
www.zavod-rast.si

MARIBORSKI VODOVOD
Klicni center: 080 19 51

TELEKOM
Klicni center: 080 10 00

ELEKTRO MARIBOR
Klicni center: 080 21 05

PLINARNA MARIBOR
Klicni center: 02 22 843 00

CENTER ZA SOCIALNO DELO
Enota Ruše
Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše
02 673 01 50

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Urad za delo Ruše
Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše
02 620 02 80


