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Pred vami je nekoliko obsežnejši Ruški utrip, bogat z zapisi, 
fotografijami in video vsebinami pestrega družabnega dogajanja, z 
novimi pridobitvami v občini ter dosežki naših občank in občanov 
vseh generacij. Vesela sem, da vam lahko nudimo prostor v našem 
občinskem glasilu za objavljanje tovrstnih vsebin in hvaležna za vaša 
prizadevanja, da je naša lokalna skupnost tako živahna in družabna.

V občini Ruše smo 24. občinski praznik obeležili s spremljajočimi 
kulturnimi in športnimi prireditvami. Nadaljujemo v istem slogu tudi 
v avgustu in septembru, ko nas bo v toplih dneh osvežilo pestro 
dogajanje v sklopu Letnega odra Ruše in tradicionalna Ruška nedelja. 
Več o programu prireditev si lahko preberete med prispevki glasila. 

Izpostaviti velja pa tudi nekaj vidnejših projektov, ki smo jih uspeli 
zaključiti ali se zaključujejo. V juniju smo otvorili prenovljeni Dom kulture 
Ruše. S projektom celovite ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda nadaljujemo v zahodnem delu Ruš ter se preko saniranega 
mostu čez reko Dravo povezujemo s čistilno napravo Selnica ob Dravi. 
Celoten projekt bo predvidoma končan v letu 2023.

V septembru pa je predvidena otvoritev prenovljenega Trga vstaje v 
Rušah, Galerije Mirka Vovška ter muzejske zbirke v Domu kulture Ruše. 
Navedene pridobitve nam bodo zagotovo služile k še kakovostnejši 
ponudbi ustreznih zunanjih in notranjih prostorov za družbena dogajanja 
in kulturno-umetniške dejavnosti. Priča pa bomo tudi otvoritvi nove 
čistilne naprave na Bezeni, ki je že začela s poskusnim obratovanjem.

Naj bodo poletni meseci naklonjeni sprostitvi, počitku, druženju in 
nabiranju pozitivne energije za nove izzive in dosežke, ki nas čakajo v 
drugi polovici leta.
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Občinsko glasilo Občine Ruše| avgust 2022
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
ISSN 2784-5621
Grafično & vsebinsko oblikovanje: Korektor, 
Suzana Rudež s.p.
Video vsebina: VP Plamen, Uroš Zorman s.p.
Lektoriranje: Gordana Rodinger, s.p. 
Tisk: Tiskarna Babič, Babič Luka s.p.  
Naslovnica: Občinska uprava
Simbolične fotografije: Stock - Envato

SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma oktobra 2022. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 26. avgusta 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
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V okviru prireditev 24. občinskega praznika Občine Ruše 
je v Športnem parku Ruše, 24. junija 2022, ob 18.00 uri, 
potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Ruše.
 
Ob voditelju Alešu Preglu so program prireditve popestrili 
Godba Ruše, solopevca Petra Turk Rupreht in Sergej Rupreht 
iz šole petja Orfeus z odlično izvedbo Zdravljice, pevski zbor 
Osnovne Šole Janka Glazerja Ruše z zborovodkinjo Darinko 
Jesenko, solopevki Katarina Krebs in Lea Grofek ter Nik in 
Din Kozlevčar iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 
enota Ruše. Slavnostni večer pa se je zaključil s koncertom 
skupine SwingTones, s plesalci SwingBrads ob rock'n'rollu, 
charlestonu, swingu in rockabilly-ju.

Županja Urška Repolusk je v govoru uvodoma izpostavila 
ljubezen do domačih krajev, ki so jo v letu 2018 vodili h 
kandidaturi za županjo. Povzela je njene takratne predvolilne 
obljube in izpostavila, da so kljub oteženim pogojem za 
delo zaradi posledic epidemije in dviga cen, s proaktivnim 
sodelovanjem sodelavk in sodelavcev občinske uprave 
naredili še več, kot je bilo zastavljeno. Mestoma je izpostavila 
nekaj večjih in pomembnih projektov za razvoj lokalne 
skupnosti.

Povedala je, da je v začetku tega meseca podpisala listino 
»Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo". 
Občina Ruše se je tako s podpisom pridružila že več 
kot 11.000 podpisnikom v Evropi, ki so do sedaj sprejeli 
konvencijo. Občina Ruše pa se je v tem letu, skupaj še s 
7 destinacijami, pridružila 58 destinacijam v nacionalni 
program Zelena shema slovenskega turizma. Zeleno zavezo 
je županja svečano podpisala na slavnostni seji.

Izrazila je pomen nadaljnjega investicijskega vlaganja ter 
prenove lokalnih cest in poti, ki so dotrajane. Kot pomembne 
nadaljnje investicijske projekte je izpostavila energetsko 
sanacijo in prenovo stavb v občinski lasti ter dozidavo 
Zdravstvene postaje v Rušah. Želja je tudi, da se temeljito 
prenovi letno gledališče v Rušah. Vse navedeno bo lahko tudi 
dobra podlaga za razvoj turizma v naši občini, v partnerstvu s 
sosednjimi občinami, s katerimi se povezujemo v Partnerstvu 
za Pohorje.
 
Povedala je, da je bilo veliko narejenega v tako kratkem 
obdobju, veliko pa je še priložnosti za izboljšave in razvoj 
naše občine. Vzajemna ljubezen do naših krajev in ljudi pa 
ji daje dodatno motivacijo in željo za nadaljevanje poslanstva 
županje ter ponovno kandidaturo na jesenskih lokalnih 
volitvah.
 

S slavnostno sejo občinskega sveta 2022 obeležili 24. občinski praznik
24. OBČINSKI PRAZNIK
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Zahvalila se je vsem, ki so prispevali k uresničitvi vseh 
zastavljenih projektov ter vsem, ki s prizadevnim delom v 
zavodih, društvih, zvezah ter drugih organizacijah prispevajo k 
razvoju občine. Hkrati je vsem čestitala ob dnevu državnosti.
 
Ob letošnji slavnostni seji so bile kot najbolj zaslužnim 
podeljene spominske plakete, priznanja županje in posebna 
priznanja županje.
 
Na slavnostni seji je županja podelila spominski plaketi 
Občine Ruše:

• Strelskemu društvu I. Pohorski bataljon Ruše, ob 70. 
letnici delovanja društva in

• Davorinu Repolusku za dolgoletno aktivno delovanje 
v društvu KUD Svoboda Bistrica ob Dravi in ohranjanje 
kulturne dediščine.

 
Priznanja županje Občine Ruše so prejeli:

• Marijan Hertiš, direktor podjetja Seltron d.o.o, za 
pridobitev naziva podjetnik leta 2020,

• Peter Glavič za več desetletno delo na področju športa 
in za prispevanje k razvoju, ugledu in k promociji občine 
doma in v tujini,

• Igor Strnad za dolgoletno aktivno delo in razvoj gasilstva 
v Občini Ruše,

• Mirko Farasin za prispevek in trud v kraju Bezena in 
Občini Ruše,

• Mojca Kalšek za dolgoletno predano delo na področju 
patronažne službe,

• Suzana Celan Mori za dolgoletno predano delo na 
področju patronažne službe,

• Zvezdana Remšak za dolgoletno požrtvovalno delo na 
področju ljubiteljske kulture,

• Erika Germič za dolgoletno delo na področju šolstva in za 
prenos znanja na naše mlade občane,

• Planinsko društvo Ruše ob 120. obletnici delovanja 
društva in

• Osnovna šola Janka Glazerja Ruše – Vrtec Ruše za 90 let 
organizirane predšolske vzgoje v Rušah.

Za prispevek k delovanju občinskega sveta Občine Ruše v 
mandatu 2018 do 2022 so bile posebne zahvale županje 
podeljene vsem občinskim svetnicam in svetnikom, in sicer 
Petru Juhartu, Petri Mušič, Darku Knezu, Barbari Jert, 
Ladislavu Pepelniku, Sonji Ireni Kukovec Stajan, Mihaelu 

Kranjčeviću, Andreju Pliberšku, mag. Bojani Muršič, Lovru 
Bačunu, Jerneju Ajdu, Tamari Gornjak, Silveriji Belčič, Blažu 
Sternadu, Marjani Kotnik Poropat, Dragu Bolčini, Danilu 
Lešniku in Martinu Lesjaku.

Posebno pozornost s podelitvijo županjinih petic se je 
namenilo vsem učencem Osnovne šole Janka Glazerja Ruše 
in Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, ki so vsa šolska 
leta zaključili z odličnim uspehom.

Županjine petice so prejeli odličnjaki Osnovne šole Janka 
Glazerja Ruše: Maks Burič, Tina Burič, Lili Jert, Anže Šulc, 
Pia Ozim, Ana Polič, Alin Kumer, Ariana Lešnik, Samo Štelcer, 
Ajša Mihalj in Nace Beigot.

Županjine petice so prejeli odličnjaki Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše: Jaka Sgerm, Lina Kramberger, Belmina 
Huskić, Klara Lebar, Ines Malek, Sara Matjašec, Saša Serec, 
Jakob Urh Veler, Tina Zabovnik, Maša Kovačič.
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Nagrajenci 3. fotografskega natečaja pa so bili:

1. mesto: Anita Kirbiš s fotografijo ''Spominčice'';
2. mesto: Aleš Žunko s fotografijo ''Šumik drevo'';
3. mesto: Gabriela Stefanov s fotografijo ''Urbana središča z 
     uličnim utripom''.

Slavnostne seje sta se udeležili tudi predstavnici pobratene 
občine Fažana, in sicer gospa Sandra Piljan Lorencin, 
predsednica Kluba svetnikov Občinskega sveta Občine 
Fažana in gospa Dragana Sabadoš, svetnica Občinskega 
sveta Občine Fažana, ki so si z županijo izmenjale besede 
podpore in želje po nadaljnjem sodelovanju.

Ob zaključku slavnostne seje je gospod Ljubo Germič, 
predsednik Strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše in 

predsednik Strelske zveze Slovenije, v zahvalo za odlično 
sodelovanje pri izvedbi tekmovanja, županji podelil zlato 
plaketo v izvedbi medalje, podeljeno na ISSF grand prix 
Ruše.
 
Nagrajencem čestitamo za prijeta priznanja. Zahvaljujemo se 
vsem nastopajočim in organizatorjem prireditve.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Foto M Ruše, Marija Flis
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Marijan Hertiš je dolgoletni direktor podjetja Seltron z več 
kot 30-letno tradicijo. Leta 2017 je podjetje Seltron dobilo 
nagrado Naj zaposlovalec Podravja, za izjemne dosežke na 
področju izvoza pa so leta 2019 postali prejemnik nagrade 
izvoznik leta. Po mednarodno priznanih standardih spada 
tudi med prejemnike platinaste bonitetne odličnosti, ki jo 
dosega zgolj 1,5 % slovenskih podjetij. Marijan Hertiš, 
direktor podjetja Seltron d.o.o, je prejel priznanje županje za 
pridobitev naziva podjetnik leta 2020.

Dr. Peter Glavič je s svojim dolgoletnim in predanim delom 
na področju športa izjemno prispeval k razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti Občine Ruše. Deloval je v številnih društvih 
in organizacijah ter za svoje delo prejel številna priznanja. 
Peter Glavič je prejel priznanje županje za več desetletno 
delo na področju športa in za prispevanje k razvoju, ugledu 
in k promociji občine doma in v tujini.

Igor Strnad je že 37. let aktivni član gasilske organizacije. Bil 
je član in poveljnik PGD Smolnik, danes pa je predsednik v 
PGD Ruše. Bil je prvi v Občini Ruše, ki je opravil specialnost 
gasilec inštruktor, od takrat pa je opravil še mnogo drugih 
specialnosti in usposabljanj. Svoje znanje in izkušnje prenaša 
na mlajše generacije in tudi na gasilce izven njegove gasilske 
zveze. Igor Strnad je prejel priznanje županje za dolgoletno 
aktivno delo in razvoj gasilstva v Občini Ruše.

Mirko Farasin s svojim delom in trudom veliko prispeva 
v sam kraj Bezena in s tem tudi v Občino Ruše. Bil je 
predsednik Krajevnega odbora Bezena, katerega član je 
še danes, predsednik Športnega društva Bezena, katerega 
član upravnega odbora je še danes, eden izmed ustanovnih 
članov in predsednik Kluba upokojencev Bezena, kjer mu je 
uspelo organizirati in izvesti projekte, ki so Bezeni in Občini 
Ruše lahko samo v ponos. Mirko Farasin je prejel priznanje 
županje za prispevek in trud v kraju Bezena in Občini Ruše.

Suzani Celan Mori in Mojci Kalšek gre zahvala, da 
Občina Ruše izstopa nad državnim povprečjem glede 
števila patronažnih obiskov na domu. Svoje strokovno delo 
kot koncesionarki opravljata vse od leta 2006. Vsa ta leta 
predano opravljata težko delo, ki poleg strokovnega znanja 
zahteva tudi znanje komunikacije z bolnikom in njegovimi 
svojci ter veliko potrpežljivosti, dobre volje in predvsem 
človeške topline. Čeprav ljudem ne moreta odvzeti vseh 
bolečin in odpraviti vseh zdravstvenih težav, ki jih tarejo, pa 
jima veliko pomagata že s tem, da jim prisluhneta in se z njimi 
pogovarjata. Suzana Celan Mori in Mojca Kalšek sta prejeli 
priznanje županje za dolgoletno predano delo na področju 
patronažne službe. 

Zvezdana Remšak že več let, kot vodja Območne izpostave 
Ruše, deluje v Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Je tudi ustanoviteljica mažoretne skupine Ruše, 
katero je, pod sekcijo godbe Ruše, vodila in bila mentorica 

Na slavnostni seji so se podelila priznanja županje, spominske plakete in posebne zahvale
O LETOŠNJIH NAGRAJENCIH
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do leta 2005. Uspešno pa sodeluje tudi z novoustanovljenim 
javnim zavodom RAST Ruše. Hvaležni smo za njeno skrb 
in podporo za množično in kakovostno ljubiteljsko kulturo, 
in njeno strokovno-organizacijsko podporo ljubiteljskim 
kulturnim društvom, zvezam, skupinam in posameznikom. 
Zvezdana Remšak je prejela priznanje županje za dolgoletno 
požrtvovalno delo na področju ljubiteljske kulture.

Erika Germič je bila kot odlična učiteljica predana 
pedagoškemu poklicu dobrih 41 let. Vsa ta leta je bila 
zaposlena na Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše, nekaj 
časa pa je dopolnjevala učno obveznost tudi na Osnovni 
šoli Selnica ob Dravi. Njeno uspešno delo je globoko 
zaznamovalo mnoge generacije otrok. Za svoje predano 
delo je prejela tudi najvišje priznanje na področju šolstva, ki 
ga podeljuje Poslovna skupnost mariborskih osnovnih šol, 
priznanje Gustava Šiliha. Izjemno aktivna je bila, in je še, na 
kulturnem in športnem področju v občini Ruše. Erika Germič 
je prejela priznanje županje za dolgoletno delo na področju 
šolstva in za prenos znanja na naše mlade občane.

Planinsko društvo Ruše je bilo ustanovljeno leta 1901 in 
je prvo planinsko društvo v SV delu Slovenije. Društvo skozi 
svojo dejavnost organizira tradicionalne pohode, prireditve in 
številni planinske izlete v domača in tuja gorstva. Člani društva 
so uspešni tudi v tekmovanjih v orientaciji, prav poseben 
ponos društva pa so markacisti, ki poskrbijo, da so planinske 
poti na Pohorju varne in dobro označene. Obnovili so tudi 
Čandrovo kočo in ob podpori Občine Ruše pridobili malo 
čistilno napravo na Arehu. Planinsko društvo Ruše je prejelo 
priznanje županje ob 120. obletnici delovanja društva.

V Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše – Vrtcu Ruše začetek 
organizirane predšolske vzgoje sega v leto 1931, ko so 19. 
septembra v prizidku zgradbe osnovne šole odprli otroški 
vrtec. Deloval je do začetka druge svetovne vojne, vendar 
je bilo zaradi različnih vzrokov delovanje prekinjeno za 10 
let. Tako je organizirana predšolska vzgoja ponovno začela 
delovati 1. februarja 1952, v obnovljenih prostorih prizidka 
osnovne šole. 1. septembra 1979 se je vrtcu pridružila še 
nova enota v Bistrici ob Dravi. V vseh letih je vrtec v Rušah in 
v Bistrici ob Dravi pomembno prispeval k razvoju predšolskih 
otrok. Temelji na ljubečih in neposrednih odnosih z otroki, na 
dobrem sodelovanju s starši in krajem, na dobrih medsebojnih 
odnosih v kolektivu. Osnovna šola Janka Glazerja Ruše – 
Vrtec Ruše je prejel priznanje županje za 90 let organizirane 
predšolske vzgoje v Rušah.
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Občina Ruše je v aprilu 2022 objavila fotografski natečaj 
za izbor najboljših fotografij, posnetih v občini Ruše. Na 
natečaju je sodelovalo kar 10 ljubiteljev fotografiranja, in 
sicer Gregor Salamon, Marina Mihalj, Darjan Vesenjak, 
Ajda Volmajer, Blaž Lešnik, Petra Podlesnik, Stanko Letnar, 
Gabriela Stefanov, Anita Kirbiš in Aleš Žunko.

Ljubitelji fotografiranja so na natečaj poslali skupaj 41 
fotografij, ki so ustrezale merilom natečaja. Ocenjevanje 
fotografij je potekalo v dveh delih. Vse prispele fotografije, 
ki so ustrezale merilom natečaja, so bile 23. maja 2022 
objavljene na Facebook strani Občine Ruše, v albumu 
Fotografski natečaj 2022. Prvi del glasovanja, z všečki, je 
na družbenem omrežju Facebook Občine Ruše potekalo 
od 23. maja 2022 do 7. junija 2022. Vsak avtor je bil lahko 
med finaliste uvrščen le z eno fotografijo, ki je na družbenem 
omrežju Facebook Občine Ruše prejela največ glasov 
(všečkov). Tako se je v drugem krogu, finalnem ocenjevanju, 
ocenjevalo 10 fotografij, 10 avtorjev:

• Gregor Salamon, fotografija: Vodni stolp ob sončnem 
zahodu, 35 všečkov;

• Marina Mihalj, fotografija: Mistično jutro na Dravi, 89 
všečkov;

• Darjan Vesenjak, fotografija: Gams Zgornje Rebro, 20 
všečkov;

• Ajda Volmajer, VDC Polž Maribor, PE Ruše, fotografija: 
Mucova voda, 40 všečkov;

• Blaž Lešnik, VDC Polž Maribor, PE Ruse, fotografija: 
Maroltov mlin, 34 všečkov;

• Petra Podlesnik, fotografija: Most, 22 všečkov;

• Stanko Letnar, fotografija: Skozi, 17 všečkov;
• Gabriela Stefanov, fotografija: Urbana središča z uličnim 

utripom (1), 96 všečkov;
• Anita Kirbiš, fotografija: Spominčice, 22 všečkov;
• Aleš Žunko, fotografija: Šumik drevo, 49 všečkov.
 
Strokovna komisija, ki so jo sestavljale Marija Flis, Foto 
atelje »FOTO M«, fotografinja, Kaja Lukač, magistra likovne 
umetnosti ter Lucija Smolnik, predstavnica organizatorja, je 
izbrala zmagovalno ter drugo in tretje uvrščeno fotografijo. 
Ocenjevali so kakovost, izvirnost, izvedbo in ustreznost 
vsebine glede na razpisano temo natečaja. 

1. mesto: Anita Kirbiš s fotografijo: Spominčice
2. mesto: Aleš Žunko s fotografijo: Šumik drevo
3. mesto: Gabriela Stefanov s fotografijo: Urbana središča 

z uličnim utripom

Zmagovalci fotografskega natečaja so bili nagrajeni s 
praktičnimi nagradami, ki so jih prejeli na slavnostni seji 
občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 24. junija 
2022. 

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

Fotografije bodo razstavljene na podvodni razstavi v 
Športnem parku Ruše.

Zapisala: Občinska uprava Občine Ruše
Foto: Fotografije natečaja

Ljubitelji fotografije so se tudi letos pomerili na fotografskem natečaju
FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2022

Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše je leta 
2000 prejelo priznanje župana ob 50. obletnici delovanja, 
leta 2010 je prejelo spominsko plaketo ob 60. obletnici 
delovanja. Tokrat pa se obeležuje 70. obletnica delovanja 
društva. Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše je prejelo 
spominsko plaketo ob 70. letnici delovanja društva.

Davorin Repolusk že več kot 22 let neprekinjeno deluje v 
društvu KUD Svoboda Bistrica ob Dravi. V začetku srednje 
šole se je vključil v KUD kot harmonikar in spremljal dve 
folklorni skupini. Zadnje desetletje je uspešen mentor folklorni 

skupini in ljudskim pevcem Pubeci s klejti in tako s svojim 
posredovanjem znanja s področja folklore in ljudskega petja 
skrbi za ohranjanje kulturne dediščine v kraju, naši občini in 
drugod. Davorin Repolusk je prejel spominsko plaketo za 
dolgoletno aktivno delovanje v društvu KUD Svoboda Bistrica 
ob Dravi in ohranjanje kulturne dediščine.

Zapisala & foto: Občinska uprava



Anita Kirbiš: Spominčice

Aleš Žunko: Šumik drevo

Gregor Salomon: Vodni stolp ob sončnem zahodu

Darjan Vesenjak: Gams Zgornje RebroMarina Mihajl: Mistično jutro na Dravi



Gabriela Stevanov: Urbana središča z uličnim utripom

Blaž Lešnik, VDC Polž Maribor - Enota Ruše: Maroltov mlin

Ajda Volmajer, VDC Polž Maribor - Enota Ruše: Mucova voda Stanko Letnar: Skozi

Petra Podlesnik: Most
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Na prvi poletni dan ter na praznik Občine Ruše, ki ga 
praznujemo 21. junija, smo na klopci ljubezni skupaj opazovali 
sončni zahod nad Rušami ter prisluhnili poletnim melodijam 
Vokalne skupine Florentine ter mladega harmonikaša Filipa. 

Klopco ljubezni smo postavili na pobudo naše županje, Urške 
Repolusk in se tako pridružili vseslovenskemu projektu klopc 
ljubezni. Te stojijo na turističnih razglednih točkah po vsej 
Sloveniji. Ruška klopca se nahaja na sprehajalni poti Pod 

goroj (nad Vilo), kjer je prelep razgled na Ruše.

Klopco poleg grba Občine Ruše krasi tudi verz ruškega 
pesnika Janka Glazerja iz pesmi Pomlad. 

»Spet dala so drevesa vonj
opojen, krepek, zdrav;
nihčè ni zimoval zastonj,
ne gozd in ne ljubav.«

Za bolj aktivne raziskovalce pa je klopca opremljena tudi s 
posebno QR kodo, preko katere dostopate do interaktivnega 
zemljevida klopc ljubezni. Morda se odločite in obiščete 
vsako od njih ter tako raziskujete našo lepo Slovenijo.

Želimo si, da klopca ljubezni, kot turistična atrakcija našega 
kraja, privablja domačine pa tudi druge obiskovalce. 

Verjamemo, da bo povezovala ljudi v srčne zgodbe in tako 
lepšala naš kraj.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Dijaki so 6. julija 2022 dočakali rezultate spomladanskega 
roka poklicne mature leta 2022. Zelo smo ponosni na 
naše dijake Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo 
Ruše, saj so bili izjemno uspešni. Poklicno maturo je 
opravljalo 59 kandidatov zaključnih letnikov, skupno so bili 
97 % uspešni. V srednješolskih strokovnih izobraževalnih 
programih farmacevtski tehnik in kemijski tehnik je bilo 15 
zlatih maturantov, od tega kar 11 diamantnih.

Ob tej priložnosti je tudi županja Urška Repolusk čestitala 
dijakom za trud in trdo delo ter jim zaželela, da jih uspeh 
spremlja še na njihovi nadaljnji poti.

11. julija pa smo ponosno dočakali še rezultate splošne 
mature. Gimnazijci Gimnazije in srednje šole za kemijo in 

farmacijo Ruše so bili tudi letos 100 % uspešni na splošni 
maturi, en dijak pa je dosegel izjemen uspeh in postal zlati 
maturant. Ob tej priložnosti sta maturantom, še posebej pa 
zlatemu maturantu, za dosežen uspeh čestitala direktorica 
občinske uprave Občine Ruše, Katja Markač Hrovatin in 
župan Občine Lovrenc na Pohorju, Marko Rakovnik.

Uspeh na maturi pripisujemo odgovornemu delu in 
motiviranosti dijakov za šolske obveznosti, podpori staršev 
in okolja ter strokovnemu in predanemu delu učiteljev, ki 
so dijake vodili in usmerjali, da so lahko uspešno spisali to 
poglavje knjige. 

Na maturante smo izredno ponosni in jim čestitamo ter želimo 
vse dobro tudi v prihodnje.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Nova turistična atrakcija na razgledni točki sprehajalne poti Pod goroj 

Sprejem zlatih maturantov Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše

RUŠKA KLOPCA LJUBEZNI 

ZLATI MATURANTI
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V čudoviti prenovljeni avli Doma kulture Ruše smo v 
ponedeljek, 20. junija 2022, svečano otvorili prenovljene 
prostore ter jih predali svojemu namenu. 

Dom kulture, ki ima že od leta 1996 status javne infrastrukture 
na področju kulture, je bil zgrajen v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja. Želja po celoviti adaptaciji objekta je bila v Rušah 
prisotna že nekaj časa, žal pa se je zaradi obsega investicije 
in zmožnosti zagotavljanja finančnih sredstev pričetek del 
vseskozi zamikal. Tudi z nepovratnimi sredstvi pa smo sedaj 
uspeli obnoviti naš kulturni biser.

Vrednost investicije obnove Doma kulture Ruše je znašala 
nekaj več kot 500.000 evrov. Za projekt smo pridobili tudi 
nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo RS ter Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS preko Las Drava v 
višini skoraj 250.000 evrov.

Zaradi obsega je bila investicija razdeljena v več faz. V prvi 
fazi smo obnovili stavbno pohištvo, s čimer smo bistveno 
zmanjšali porabo energije za ogrevanje v objektu. Obstoječa 
okna in vrata so lesena, zato smo morali v dogovoru z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS poiskati tudi 
fotografije originalnih vrat in jih rekonstruirati. V drugi fazi smo 
obnovili fasado, ki je bila ometana z mineralnim fasadnim 
ometom in slikana s fasadno barvo. Pri obnovi smo želeli 
Domu kulture Ruše povrniti prvotno barvo. V veliko pomoč 
so nam bile fotografije iz časa izgradnje Doma kulture Ruše.

Prva dela so se pričela v juniju 2021 in so zaključena. Pri 
obnovi smo le malo odstopali od zastavljene časovnice, smo 

pa zadovoljni, da se investicija zaključuje v okvirih, ki smo si 
jih zastavili.

Vizija adaptacije objekta Doma kulture Ruše je bila, da se 
ta programsko in prostorsko preoblikuje v skladu z željami 
občine in današnjih uporabnikov. Žal pa prenove ni bila 
deležna dvorana, ki zaradi akustičnosti potrebuje posebno 
pozornost. Želimo si obnoviti tudi oder in scensko tehniko, za 
kar pa je potrebno poiskati nov vir financiranja.

Nov objekt bo v programskem smislu v funkciji 
neinstitucionalnega izobraževanja, namenjenega občanom 
in pravnim subjektom (društvom, zvezam in interesnim 
skupinam s področja kulturne dejavnosti) ter občinskim 
programom Občine Ruše. 

V njem bomo vzpostavili tudi galerijo s stalno razstavo ter 
občasnimi tematskimi razstavami ter stalne in občasne 
muzejske zbirke.

Na svečani otvoritvi so sodelovali mladi glasbeniki Maja, 
Gašper in Erik Glazer, Jaka Kološa ter virtuoz na harmoniki 
Daniel Marinič. V sodelovanju z našim javnim zavodom 
Rast Ruše pa smo pripravili tudi razstavo Modrost v modrini 
življenja ljubiteljske umetnice Anke Kante, ki je bila izbrana na 
likovnem natečaju. 

Verjamemo, da bodo prenovljeni kulturno-družabni prostori 
pripomogli k razvoju in prepoznavnosti kraja, sam kulturni 
dom pa postal vitalni center različnih dejavnosti.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Več kot 250.000 evrov nepovratnih sredstev za prenovo hrama kulture
PRENOVLJENI DOM KULTURE

ČISTILNA NAPRAVA BEZENA
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Občina je v letu 2019 pristopila k nekaj več kot 6 milijonov 
evrov vrednem projektu »Čiščenja in odvajanja odpadne vode 
v Občini Ruše«, ki je tudi največji projekt v mandatu županje 
Urške Repolusk.

Konec 2020 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za projekt ter 
izbran koncesionar − družba Komunala Odtok, d. o. o. V letu 
2021 so se začela izvajati prva gradbena dela v Bistrici ob 
Dravi, Logu in na Smolniku, koncesionarju pa je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje za gradnjo nove čistilne naprave na 
Bezeni, ki je bila v letu 2022 tudi zgrajena. Na njej se bodo 
čistile odpadne vode iz Loga, Bistrice ob Dravi in Bezene.

Novozgrajeno čistilno napravo v naselju Bezena, ki že 
poskusno obratuje, je obiskala tudi županja Občine Ruše 
Urška Repolusk s podžupanom Andrejem Pliberškom. 
Poudarila je, da je zelo vesela in ponosna na ekipo 
sodelavcev, da smo iz dneva v dan bližje zadanemu cilju 
in postajamo vedno bolj urejena, zelena ter čista občina in 
počasi dohitevamo tiste, ki imajo ta problem rešen že vsaj 
desetletje.
 
Čistilna naprava Bezena, katere otvoritev bo predvidoma v 
mesecu septembru 2022, je poleg, v letu 2020 zgrajene 
čistilne naprave na Arehu, tako že druga čistilna naprava, ki 
smo jo izgradili v tem obdobju.
 
V tem letu s projektom nadaljujemo v zahodnem delu Ruš ter 
se preko saniranega mostu čez reko Dravo povezujemo s 
ČN Selnica ob Dravi. Celoten projekt bo končan predvidoma 
v letu 2023.
 
Zapisala: Občinska uprava
Foto: VP Plamen, Uroš Zorman s.p.

V Viteški dvorani mariborskega gradu je v petek, 10. junija 
2022 potekal svečani podpis listine »Konvencija županov« za 
podnebne spremembe in energijo. Listino je podpisala tudi 
županja Občine Ruše, Urška Repolusk.

Župani in občine so ključni pri doseganju podnebnih ciljev in 
podnebne nevtralnosti, ki bo pozitivno vplivala na vsa področja 
naše družbe in omogočila njen trajnostni razvoj. K podpisu 
listine »Konvencija županov« je na dogodku pristopilo 12 
županov občin na območju delovanja Energetsko podnebne 
agencije za Podravje, ki občinam nudi pomoč na poti v 

podnebno nevtralnost in jih usmerja pri doseganju njihovih 
podnebnih ciljev.

Občina Ruše se je tako s podpisom pridružila že več kot 
11.000 podpisnikom v Evropi.

Vsi podpisniki podpirajo vizijo »Evropski župani delujejo 
skupaj za pravičnejšo in podnebno nevtralno Evropo − do 
leta 2050 želimo živeti v razogljičenih in odpornih občinah, 
ki bodo imele dostop do varne in trajnostne energije po 
primernih cenah«. S podpisom se tudi zavezujejo, da bodo 
v prehod v podnebno nevtralnost vključili svoje občane, 
podjetja in lokalne zainteresirane strani.

Okoljska vprašanja in podnebne spremembe so visoko na 
seznamu izzivov, s katerimi se vsi soočamo. 

Boj proti podnebnim spremembam pomeni boj za preživetje 
človeštva. Cilj vseh mora biti tranzicija celotne družbe in 
vsake občine ali podjetja posebej v podnebno nevtralnost, 
in sicer čimprej ali vsaj do leta 2050. In na to pot je sedaj 
stopila tudi Občina Ruše.

Zapisala: Občinska uprava
Foto: Energap

Občina Ruše podpisala listino ''Konvencija županov''
KONVENCIJA ŽUPANOV

Moderna čistilna naprava Bezena-Ruše že v poskusnem obratovanju
ČISTILNA NAPRAVA BEZENA
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Pridobljenih skoraj 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo občinskih objektov

Pokop posmrtnih ostankov borcev v grobnico padlih borcev NOB v centru Ruš

ENERGETSKA SANACIJA STAVB

SLAVA JIM

V Občini Ruše se zavedamo slabega stanja in energetske 
potrate objektov v lasti občine. Zato smo v preteklem letu 
pristopili k pripravi podlag za celovito energetsko sanacijo 
šestih javnih objektov v lasti občine, in sicer za:

• Športni park Ruše − bazen, Šolska ulica 17, Ruše, 2342 
Ruše,

• Dom kulture Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2, 
2342 Ruše,

• Občina Ruše − upravna stavba, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
• OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše,
• Glasbena šola, Falska cesta 15, 2342 Ruše,
• Policijska postaja Ruše, Mali Beograd 9, 2342 Ruše.

Pri naštetih lokacijah je bilo ugotovljeno slabo stanje 
obravnavanih objektov oziroma pripadajočih energetskih 
sistemov, odsotnost ustreznega energetskega upravljanja, 
posledično njegova energetska neučinkovitost ter visoki 
stroški energije in vzdrževanja ter upravljanja energetskih 
sistemov. Prav tako obstoječe stanje objektov ne zagotavlja 
optimalnih delovnih in bivalnih pogojev.

Celotna investicija energetske sanacije šestih občinskih 
objektov je ocenjena na 3.005.843,05 evrov. 

Občina Ruše je vložila vlogo na Javni razpis za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in Ministrstvo 
za infrastrukturo je vlogi ugodilo ter nam za to investicijo iz 
Kohezijskega sklada namenilo kar 1.472.863,09 evrov 
nepovratnih sredstev.
 
Ob izdelavi projektne dokumentacije (PZI) je bilo ugotovljeno, 
da je za občino najbolj primerna varianta za investicijo, kjer 
se predvideva javno-zasebno partnerstvo (JZP), z delnim 
vložkom javnega partnerja. Torej se investicija financira iz 
javnih virov EU in RS ter sredstvi zasebnega partnerja (javno-
zasebno partnerstvo):

• lastna sredstva (proračun občine),
• kohezijska sredstva (nepovratna sredstva Kohezijskega 

sklada EU in proračuna RS (Ministrstvo za infrastrukturo 
RS) za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov 
(49 % upravičenih stroškov) ter

• sredstva zasebnega partnerja.

Z javno-zasebnim partnerstvom občina tako ne prevzame 
tveganja izvedbe in tudi energetskega upravljanja objektov. 
Izvajalec je zavezan zagotavljati predpisano raven energetske 
učinkovitosti, vzdrževanje in upravljanje skozi celotno dobo 
projekta.
 
S celovito energetsko sanacijo občinskih objektov bomo 
zagotovili zmanjšanje porabe energije in s tem posledično 
stroškov energije, zagotovili učinkovito rabo energije in 
zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami. Tako bodo 
zagotovljeni tudi boljši delovni in bivalni pogoji.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Ob izvedbi investicijskih del na Trgu vstaje v Rušah so bili 
14. oktobra 2021 najdeni posmrtni ostanki predvidoma 
večih oseb. Občina Ruše je v sodelovanju z Ministrstvom 

za obrambo, Upravo za vojaško dediščino, izpeljala vse 
postopke izkopa in evidentiranja najdbe. Iz opravljenih 
ogledov in zbranih dejstev je bilo mogoče ugotoviti, da je šlo 
za najdbo sekundarnega grobišča, posmrtni ostanki pa so 
bili na to mesto pokopani z namenom, da se pokopljejo v 
Grobnico padlih borcev NOB, ki je bila skupaj s spomenikom 
odkrita septembra 1952. 

Pokop v grobnico je bil izveden 26. maja 2022, ob spomeniku 
na Trgu vstaje v Rušah, ki je posvečen padlim borcem, 
talcem in žrtvam fašizma v času Narodno osvobodilnega 
boja 1941−1945. Z željo, da se grozovita dejanja vojn ne bi 
nikoli ponovila, smo zaključili zgodbo in usodo ljudi, ki so se 
v preteklosti borili za to, da danes Slovenci živimo svobodno 
življenje.
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Vsako leto v Sloveniji nenadni srčni zastoj doživi približno 
1600 prebivalcev, od tega vsaki dan v povprečju štirje. S 
takojšnjim oživljanjem, kar omogočajo tudi AED-ji (Avtomatski 
zunanji defibrilatorji), se lahko na letni ravni prepreči tudi do 
nekaj sto smrti.

Človek, ki mu je zastalo srce, se zgrudi, ne diha, je neodziven, 
lahko ima krče ali hlasta za zrakom. Če očividec ni povsem 
prepričan, ali je oseba, ki potrebuje pomoč, doživela srčni 
zastoj, naj nemudoma pokliče na 112 – oglasil se bo 
dispečer, ki bo takoj prepoznal resnost situacije in povedal, 
ali je oživljanje potrebno ali ne.
 
V skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami zdaj pri 
oživljanju ni več potrebno tako imenovano dihanje usta na 
usta (umetni vpihi). Zadostuje že ritmično pritiskanje na prsni 
koš pet do šest centimetrov globoko – v tem času pa lahko 
drugi očividec prinese najbližji avtomatski defibrilator (AED), 
ki omogoča najučinkovitejše ukrepanje. Vsako minuto, v 

kateri očividec okleva z začetkom oživljanja, se verjetnost, 
da bo človek s srčnim zastojem preživel, zmanjša za deset 
odstotkov. 

AED-ji (Avtomatski Zunanji Defibrilatorji) v prvi vrsti niso 
namenjeni reševalcem in strokovnemu medicinskemu 
osebju, temveč laikom, ki se poprej še nikoli niso srečali z 
zastojem srca in se jim v tej situaciji močno poviša srčni utrip, 
tresejo in drhtijo roke, so živčni itd. O življenju in smrti pa 
odločajo sekunde.

Verjetnost, da nam bo človeka z zastojem srca uspelo oživiti, 
je zelo velika, če naredimo tri ključne stvari:

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

avtomatski zunanji defibrilator, saj ta omogoča bistveno 
učinkovitejše ukrepanje.

V občini Ruše smo postavili že 12 javno dostopnih AED točk:

• Gasilski dom PGD Ruše, Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše,
• Gasilski dom PGD Smolnik, Gasilska ulica 7, 2342 Ruše, 
• Gasilski dom PGD Bistrica ob Dravi, Ruška cesta 94, 

2345 Bistrica ob Dravi, 
• Dom krajanov Bezena, Bezena 17A, 2342 Ruše,
• Kulturni dom Bistrica ob Dravi, Ulica 27. decembra 2, 

2345 Bistrica ob Dravi,
• Zdravstvena postaja Ruše, Stadionska ulica 4, 2342 

Ruše,
• Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše,
• Hotel Veter Ruše, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše,
• Samski dom Ruše, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše,
• Dom na Pečkah, Log 205, 2345 Bistrica ob Dravi,
• Ruška koča na Arehu, Frajhajm 64, 2208 Pohorje in
• Martnica Pohorje, Lobnica 15a, 2342 Ruše.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Krajša slovesnost je bila izvedena v sodelovanju članov 
Združenja borcev za vrednote NOB Ruše in njihovim 
predsednikom, tovarišem Jožetom Gašparičem, predstavniki 
Območnega združenja slovenskih častnikov Ruše in 

direktorjem Uprave RS za vojaško dediščino, Ministrstva za 
obrambo, gospodom Rokom Janezom Štebljajem.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Na Martnici je postavljena že 12. javno dostopna AED točka v občini Ruše
AED TOČKE
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Vloga Zavoda RS za zaposlovanje na trgu dela je zagotoviti čim 
hitrejši prehod brezposelnih oseb v zaposlitev, obenem pa 
delodajalcem zagotoviti kritje potreb po delovni sili. Napovedi 
delodajalcev (po anketi, ki jo je izvedel Zavod) delodajalci na 
območju Območne službe Maribor v drugi polovici leta 2022 
napovedujejo 3,9-odstotno rast zaposlenosti.

Registrirana brezposelnost

Konec maja letos je bilo na območju Urada za delo Ruše 
registriranih 341 brezposelnih oseb, kar je za 7,6 odstotka 
manj kot v mesecu aprilu in za 39,6 odstotka manj kot v 
enakem obdobju lani. Po strukturi brezposelnih oseb je 
75 mladih, kar znaša 22 odstotkov, 179 pa dolgotrajno 
brezposelnih oseb oz. 52,5 odstotka.

Tako je stopnja registrirane brezposelnosti konec maja 2022 
na Uradu za delo Ruše znašala 6,5 odstotka, na območju 
celotne Slovenije pa 6,2 odstotka.

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane 
brezposelnosti po občinah Urada za delo Ruše:

LOVRENC NA
POHORJU

RUŠE
SELNICA 
OB DRAVI

ŠT. REGISTRIRANO
BREZPOSELNIH OSEB MAJ 2022 56 223 90

ŠT. DELOVNO AKTIVNIH
MAREC 2022 504 2.029 927

STOPNJA REGISTRIRANE
BREZPOSELNOSTI MAJ 2022 6,6 % 7,4 % 5,1 %

Delovno aktivno prebivalstvo

Število delovno aktivnih prebivalcev se je v letu 2022 v 
primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo. Marca 2022 je 
bilo po podatkih Statističnega urada RS na območju Urada 
za delo Ruše 3.460 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji 
delovnega mesta), kar je za 6,8 odstotka več kot v enakem 
obdobju lani.

Priložnosti za delodajalce
Ukrepi Zavoda namenjeni delodajalcem

• Usposabljam.se 2020−2023
Delodajalci lahko z usposabljanjem na delovnem mestu 
spoznajo in usposobijo brezposelne za predvideno delovno 
mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlaga 
delodajalec v ponudbi na javno povabilo. V kolikor je 
ponudba sprejeta, zavod delodajalcu povrne stroške v višini 
732 evrov za 3-mesečno oz. 526 evrov za 2-mesečno 
usposabljanje. Usposabljanje traja največ 3 mesece in 
ni oblika delovnega razmerja. Delodajalci udeležencu 
zagotovijo mentorja. Udeleženec se, v skladu s programom 
in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 90 ur), usposablja 
praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov 

se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme 
izvajati ob nedeljah in praznikih.

• Delovni preizkus 2020−2023
Delovni preizkus omogoča, da se brezposelna oseba 
preizkusi na konkretnem delovnem mestu, ki ga predlaga 
delodajalec v ponudbi na javno povabilo, še preden se 
odloči glede njihove zaposlitve. Če je ponudba sprejeta, 
zavod povrne delodajalcu upravičene stroške preizkusa 
v višini 278 evrov. Program traja od najmanj od 100 ur do 
največ 1 meseca. Čas trajanja posameznega delovnega 
preizkusa predlaga delodajalec. Delodajalec udeležencu 
zagotovi mentorja. Udeleženec se, v skladu s programom 
na konkretnem delovnem mestu, preizkuša praviloma 
polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne 
nadomešča, prav tako pa se delovni preizkus ne sme izvajati 
ob nedeljah in praznikih.

• Inkluzivno kreiranje delovnih mest
Za delodajalce smo razvili storitev, s katero želimo prispevati k 
optimizaciji delovnih procesov. Namenjena je delodajalcem, 
ki se srečujejo s pomanjkanjem določenega kadra, zaradi 
česar ostajajo nekatere naloge neopravljene ali pa so nekateri 
zaposleni preobremenjeni s kompleksnimi nalogami. Rešitev 
ponuja storitev inkluzivnega kreiranja delovnih mest. Več 
informacij na Uradu za delo Ruše in na spletni strani: https://
www.ess.gov.si/delodajalci/iskanje_delavca/kreiranje-
delovnega-mesta 

Ugodnosti drugih inštitucij, namenjene delodajalcem

• Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev
Delodajalci, ki prvič za nedoločen čas zaposli mlajšo osebo, 
staro od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta 
starosti, lahko za njihovo prvo leto zaposlitve uveljavlja 50 
% povračila prispevkov in za drugo leto zaposlitve za 30 % 
povračilo prispevkov.

• Delna oprostitev plačila prispevkov za delodajalce za 
starejše

Delodajalci in izplačevalci nadomestil so oproščeni plačila 
prispevkov v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, 
ki so dopolnili 60 let starosti.

• Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih
Za zaposlitev brezposelne, mlajše osebe od 26 let ali starejše 
od 55 let ali osebo v poklicu, za katerega na trgu dela 
primanjkuje iskalcev zaposlitve, lahko za njihovo zaposlitev 
delodajalci uveljavljajo olajšavo v obliki znižanja davčne 
osnove zaposlenega.

• Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Ob zaposlitvi invalidne ali gluhe osebe lahko delodajalec 
zanje uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove. Več 
informacij dobite v Pisarni za delodajalce na Uradu Ruše ali 
na naši spletni strani: https://www.ess.gov.si/delodajalci/
financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju. 

Ugoden trend nižanja brezposelnosti na območju Urada za delo Ruše
NIŽANJE BREZPOSELNOSTI
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Priložnosti za brezposelne osebe

Na Zavodu RS za zaposlovanje se zaradi strukturnih 
neskladij na trgu dela med ponudbo in povpraševanjem 
trudimo oblikovati programe, s katerimi pomagamo iskalcem 
zaposlitve pridobiti aktualna znanja, ki jih delodajalci 
potrebujejo na področju:

• digitalne pismenosti,
• delovnih mest v kovinarstvu,
• dela v kuhinji,
• elektroinštalacij,

• polaganja keramičnih oblog,
• varovanja.

Iskalci zaposlitve za učinkovitejši nastop na trgu dela 
razmislite o pridobitvi dodatnih znanj, ki so aktualna na trgu 
dela. Obrnite se na svojo svetovalko, s katero bosta poiskala 
najboljšo možnost.

Zapisala: Jožica Kočnik, svetovalka na Uradu za delo Ruše

Medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu?"
KAJ VEŠ O PROMETU?
Medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu?" je potekalo 
v sredo, 18. maja 2022. Tekmovanje je poteklo v Rušah, 
v organizaciji Občine Ruše, Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in OŠ Janka Glazerja Ruše. Udeležilo se 
ga je 23 učencev iz OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Selnice ob 
Dravi in OŠ Lovrenca na Pohorju. 

Tekmovanje je potekalo v dveh starostnih kategorijah 
in je obsegalo: testiranje preko spleta z vprašanji o 
cestnoprometnih predpisih, opremi koles in etiki v prometu, 
ocenjevalno vožnjo na prometnih površinah ter spretnostno 
vožnjo na poligonu. 

Na tekmovanju so blesteli učenci OŠ Janka Glazerja Ruše. V 
mlajši starostni skupini so tekmovali učenci 6. in 7. razredov: 
Ema Borucky, Sara Žnidarič, Jure Šarman in Žan Žnidarič in 

so osvojili ekipno 1. mesto. Med posamezniki je 3. mesto 
osvojila Ema Borucky 6. a. 

V starejši starostni skupini so sodelovali učenci 8. in 9. 
razredov: Žiga Razpet, Maksim Mihelak, Maj Bruderman 
in Matevž Robnik ter so prav tako osvojili ekipno 1. mesto. 
Med posamezniki si je 3. mesto prikolesaril Žiga Razpet 8. a, 
povsem brez napak pa je tekmovanje zaključil Maj Bruderman 
9. a in se tako uvrstil na državno tekmovanje, ki je bilo 28. 
maja 2022 na Jesenicah.

Vsem kolesarjem čestitke za odlične rezultate!

Velika zahvala pa tudi članom Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Ruše, ki so sodelovali pri izvedbi tekmovanja. 

Zapisala & foto: OŠ Janka Glazerja Ruše
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Aktivnosti v Športnem parku Ruše
JAVNI ZAVOD ŠPR VABI
POLETNI DAN ŠPORTA
Sprostitev in zabava na RUŠKI PLAŽI

Javni zavod Športni park Ruše je v soboto, 2. julija 2022, 
skupaj s KURS-om (Klub študentov Ruš, Selnice ob Dravi 
in Lovrenca na Pohorju) in Občino Ruše že tradicionalno 
organiziral RUŠKO PLAŽO – poletni dan športa, na Čolnarni 
pod Športnim parkom Ruše. 

V različnih brezplačnih poletnih športno-rekreativnih 
aktivnostih so se lahko preizkusile vse generacije. Športno 
društvo PureSport je poskrbelo za varno veslanje s kajaki 
in kanuji. Obiskovalcem, željnim sprostitve, so bili na voljo 
udobni naslonjači v hladni senci, kulinarična ponudba Nelly's 
Food Truck in »ICE COLD« pijača Bazen bara. Za najmlajše 
so bile organizirane otroške animacije in poslikava obrazov. 
Decathlonov kotiček je ponujal rekvizite za igranje badmintona, 
odbojke in drugih športov ter zabavna tekmovanja. Da smo 
se počutili, kot na pravi plaži, pa je poskrbel DJ KOBRA z 
vročimi hiti. 

»Zelo smo veseli, da je sončno Ruško plažo ponovno 
obiskalo veliko ljudi, ki so uživali ob vodi s prijatelji in znanci, 
se sprostili ali našli svoj aktivni kotiček in kvalitetno preživeli 
prosti čas. Organizatorji se že veselimo naslednje Ruške 
plaže, saj nam je v ogromno zadovoljstvo videti nasmejane 

obraze naših obiskovalcev, ob nepozabnem doživetju v 
osrčju čudovite narave, ki jo ponuja reka Drava.« 

Program Dnevi športa sofinancira Fundacija za šport. 

RAZSTAVA ZDENKE VOLŠEK
Razstava FIGURALIKA

V Športnem parku Ruše je na ogled razstava slik Zdenke 
Volšek, članice KUD SVOBODA Bistrica ob Dravi, kjer 
ljubiteljski slikarji ustvarjajo pod vodstvom prof. lik. um. Kaje 
Lukač. Zdenka Volšek se s slikanjem ukvarja od leta 2010, ko 
je postala članica mariborskega Kulturnega društva Mostovi. 
Svoja dela predstavlja v okoliških razstaviščih. Razstavo 
akrilne tehnike slikanja z motivi nežnega spola, pod naslovom 
FIGURALIKA, si lahko ogledate v juliju in avgustu, vsak dan 
med 8.00 in 21.00 uro. 

zDRAVAntura 
Spust po Dravi 

Spust, imenovan »zDRAVAntura«, bo potekal 13. avgusta 
2022, od čolnarne pod Športnim parkom Ruše do Drava 
Centra (Limbuško nabrežje). Pričel se bo ob 10. uri z zborom 
udeležencev na čolnarni in krajšim predavanjem o varnosti 
na vodi (Dravi). Start spusta je predviden ob 10.30 uri. Cilj 
spusta je pri Drava Centru, kamor se bo prispelo okoli 13. 
ure. Sledila bo pogostitev za vse udeležence spusta.
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Spusta se je možno udeležiti s svojim plovilom, tisti, ki 
svojega plovila nimajo, pa si svoje mesto rezervirajo v plovilih, 
ki bodo na voljo s strani organizatorja. Prijavnina, ki znaša 
15,00 evrov, vključuje spominsko majico, malico in pijačo.

Spust se pripravlja s športnim društvom PureSport, Občino 
Ruše, RRA Podravje - Maribor, Drava Centrom in ostalimi 
partnerji ter podporniki dogodka. 

FESTIVAL LETNI ODER RUŠE
Iz osrčja narave Letni oder Ruše 2022 z vami že 90 
po(let)ij 

Festival Letni oder Ruše, že 23. po vrsti, bo potekal med 11. 
in 21. avgustom. Tudi tokrat bodo z nami vrhunski glasbeniki 
in igralci, ki bodo pričarali enkratno doživetje v osrčju narave, 
na gledališču Pod goroj, z 90-letno tradicijo.

Na letošnjem festivalu bomo poslušali zveneča imena, kot 
so Crvena jabuka, Alo!Stari, Sticky Licks, Hamo in Tribute 2 
Love, Eva Boto, SoulGreg Artist, Rok 'n' Band, Kvatropirci, 
Kafe Teater, DJ Domitri in DJ Voice, smejali se bomo ob 

predstavah Tadeja Toša in Toneta Partljiča z naslovom Krivica 
boli ter se prepustili kulinaričnim doživetjem »Želodec na 
povodec«. Z najmlajšimi pa se bomo zabavali ob otroških 
predstavah Zavoda Enostavno prijatelji, Družinskega 
gledališča Kolenc in Kukuc gledališča.

Tradicionalno se nam v mesecu avgustu, na čarobnem mestu, 
v srcu kamnitega amfiteatra, ponovno obeta nepozabna 
izkušnja. 

Programe Javnega zavoda ŠPR financira Občina Ruše.
     
Besedila & foto: Javni zavod Športni park Ruše 
Foto Letni oder Ruše: MP PRODUKCIJA, Marko PIGAC, s.p.

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
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Aktivnosti Javnega zavoda Rast Ruše za vse generacije
JAVNI ZAVOD RAST RUŠE VABI
KULTURA
RAzSTavišče 

RAzSTavišče vsak mesec dobi novo preobleko. Tokrat smo 
v mesecu maju predstavili ljubiteljsko kulturo društev Ruš, 
Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi. Razstavljali so člani: 
Likovnega društva Rulik Ruše, KUD Svoboda Bistrica ob 
Dravi – Pisana Paleta, KD Pavza Selnica ob Dravi, Planinsko 
društvo Lovrenc na Pohorju – fotografska sekcija, Društvo 
Sena, Društvo upokojencev Ruše – likovna sekcija, likovna 
sekcija Društva Glazerjeva domačija, so.p. Likovna razstava 
je izražala predvsem iskanje izraznosti posameznika. Društva 
se posvečajo svojim temam, nekatera tudi skrbijo za dodatno 
likovno izobraževanje, kar je vsekakor moč čutiti. Likovni 
ustvarjalci pogosto posegajo po tematiki narave. Raznolikost 
se poleg slikarske poteze čuti predvsem v barvitosti, izraženi 
svetlobi ter senci in v samosvojih barvnih paletah.

V mesecu juniju smo predstavili izbranko natečaja za izbor 
samostojne razstave. Likovna dela  ilustracije z etnološko 
tematiko je predstavila Hana Nekrep, z otvoritvijo v torek, 
21. junija ob 10. uri, za vzdušje pa so poskrbeli člani 
Društva upokojencev Ruše. Ilustracije, narejene z barvnimi 
tuši v zeleni, rjavi in oranžni barvi, predstavljajo slovenska 
etnološka bitja v ljubkih oblikah in različnih letnih časih. 
Hana, doma iz okolice Ptuja, predvsem predstavlja kurenta, 
ki očara vsakega gledalca.

Julija se je v našem RAzSTavišču predstavilo Društvo 
veteranov, ki svoje delovanje prikazuje z zgodovinskimi panoji 
in predstavitvijo tradicionalnih oblek. Razstava navdušuje 
predvsem otroke med aktivnimi počitnicami v Zavodu RAST. 

Ogled poletne muzejske noči 

V soboto, 18. junija 2022, je potekala Poletna muzejska 
noč, večer, ko so odprti muzeji in galerije. Na ta večer smo si 
ogledali najslavnejše razstave z dogodki v mestu Maribor, in 
sicer Kibla portal, kjer je potekalo predavanje o barvah; tam 
smo si tudi ogledali delo umetnikov v živo (slikarke, kiparja 
in fotografinje); Umetnostna galerija Maribor je predstavila 
slovenske ilustratorje, kjer smo lahko, zraven obujanja 
spominov na otroška leta, spoznali tudi novejše avtorje 
in njihove ilustriranje knjige. Nato smo se sprehodili še na 
Židovski trg, kjer so bile odprte galerije in glasbeno vzdušje.

Predstavitev umetnice Anke Kante ob odprtju Doma 
kulture
 
V ponedeljek, 20. junija, ob 17. uri je potekala otvoritev Doma 
kulture v Rušah, kjer smo sodelovali s postavitvijo razstave 
Anke Kante. Naslov razstave je Modrost v modrini življenja. 
Slikarsko izražanje gospe Kante predstavlja pot. Modrost 
v modrini življenja metaforično uprizarja plovbo jadrnice po 
življenjskih tokovih. Iskanje izraznosti močno predstavlja 
vpoglede v emocijo morja. Vidna je predvsem tistim, ki se 
prepustijo, da jih vsako likovno delo posrka vase in prevzame.   

Anka Kante se je podala v slikarske vode po upokojitvi leta 
2013. Trenutno je aktivna članica Likovnega društva Rulik 
Ruše,  KUD Svodoba Pisane palete, KD Studenci Maribor 
ter se izobražuje v likovnih šolah. V natečaju JSKD »Oblo 
in oglato« se je uvrstila v državno in JSKD »Videz tipnega« 
na regijsko razstavo, na natečaju Eko Drava 2021 pa je bila 
uvrščena med prve tri nagrajence.

Slavnostna seja

Slavnostna seja ob občinskem prazniku v organizaciji 
Zavoda RAST Ruše je potekala 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 razglasitvijo nagrajencev foto natečaja Občine 
Ruše. Slavnostno sejo je spremljal pester kulturni program 
z glasbenimi vložki Zbora Osnovne šole Janka Glazerja 
Ruše, Orfeus solo petjem, Konservatorijem za glasbo in 
balet, Godbo Ruše in zabavnim zaključkom s koncertom 
SwingTonsov. Seveda pa tukaj ne smemo pozabiti pomoči 
Mažoretk Ruše in plesalcev SwingBrads, ki so vzdušje še 
popestrili. Kljub dežju, ki nas je presenetil tik pred začetkom 
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prireditve, je osvežitev le poskrbela za dober začetek in 
uspešen program.

SOŽITJE GENERACIJ
Art Kamp

Zavod Rast Ruše je sodeloval na Art Kampu v parku Mestne 
občine Maribor, v sklopu UTRIP SRČNE SKUPNOSTI. 
Izvajamo brezplačne delavnice za otroke na temo poletja, 
morja in počitnic. Pripravili smo poslikavo lesenih deščic 
z lepimi mislimi, z uporabo flomastrov, izdelovali vetrnice 
in ribice iz papirja ter  s tempera barvami slikali lubenice 
in drugo sadje na karton. Uporabili smo odvečni, odpadni 
karton in semena ter tako poskrbeli za ekološki pristop pri 
izvajanju delavnic.  

Aktivne počitnice

Zavod Rast Ruše je v sklopu svojega medgeneracijskega 
centra za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda, v času 
julijskih poletnih počitnic, med 11. in 22. julijem, izvedel 
AKTIVNE POČITNICE. V juliju smo poskrbeli za aktivne 
počitnice osnovnošolskih otrok z raznovrstnimi aktivnostmi. 
Izvajali smo likovne in športne dejavnosti, igrali družabne 
igre, ustvarjali, spoznali Ruše in Rušane, izvedli kulinarično 
delavnico, kjer smo se družili z vsemi generacijami, odpravili 
smo se tudi na medgeneracijski izlet na Lovrenc na Pohorju. 
Spoznali smo nove stvari in doživeli nepozabne dogodivščine. 

Socialno vključevanje invalidov - Druženje VDC-ji

Od pričetka izvajanja programov se v sklopu socialne 
vključenosti invalidov odvijajo srečanja uporabnikov 
varstveno-delovnih centrov. Srečanj se udeležujejo VDC 
Polž, Enota Ruše in VDC Murenčki iz Zavoda Karion. Naša 
druženja so ustvarjalna in zabavna. Svojo kreativnost izrazimo 
na različnih likovno-ustvarjalnih delavnicah, pokažemo, da se 
znajdemo tudi v kulinarični delavnici in  predvsem smo veseli 
skupnega klepeta in druženja.

Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

Zavod Rast Ruše je sodeloval v projektu »SOŽITJE ZA VEČJO 
VARNOST V CESTNEM PROMETU«,  ki je  potekal v torek, 
14. junija 2022, v naših prostorih.

Projekt je potekal pod okriljem Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa in je bil namenjen starejšim 
voznikom in voznicam, da bi se na naših cestah počutili čim 
dlje varne in bi čim dlje ostali mobilni. Tako se je izvedlo 
usposabljanje za seniorje upokojence. 

Program je zajemal:

• Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti. Strokovnjaki iz 
DARS-a so predstavili ključno problematiko, ki se pojavlja 
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na avtocestah ter poučili udeležence o pravilnem ravnanju 
v različnih prometnih situacijah.

• Osvežitev znanja prometnih predpisov in pravil, ki je bilo 
prilagojeno lokalni problematiki,  v tem sklopu predavanj 
je sodeloval prometni strokovnjak AVP ter pomočnik 
komandirja lokalne policijske postaje.

• Praktično svetovanje o zdravstvenih kriterijih. Udeleženci 
so se seznanili o kriterijih za kontrolni zdravstveni pregled. 
Pridobili so tudi nekatere pomembne informacije o 
sladkorni bolezni in krvnem tlaku.

• Predavanje Prve pomoči (osnove in postopki oživljanja), 
ki jo je izvedla strokovna delavka Rdečega križa).

• Svetovalna vožnje z ocenjevalcem.

Dogodki so bili za udeležence zanimivi tudi z vidika preventivnih 
gradiv, ki so jih prejeli (informativno gradivo, odsevni trakovi, 
odsevni jopiči, DVD-ji o varni vožnji po avtocesti itd.), na sami 
lokaciji pa so lahko udeleženci  strokovnjake iz AVP, DARS-a, 
Policije tudi povprašali, kar so želeli.
 
Aktivne počitnice v Lovrencu na Pohorju 

V času aktivnih počitnic v Lovrencu na Pohorju smo sodelovali 
z likovnimi delavnicami, si ogledali znamenitosti Lovrenca 
(cerkev v Puščavi, Ladejnkovo – najstarejšo hišo, Pajštvo – 
sušilnico sadja) in zaključili naše druženje pri Čebelarskem 
domu.

V ponedeljek, 18. julija in v petek, 22. julija, smo spoznali 
pomen ljubiteljske kulture in kaj vse ljubiteljska kultura 
zajema. Tako smo izbrali knjigo kot izrazno sredstvo. Spoznali 
smo pomen ilustracij in avtorja, sami izdelali knjižico s svojo 
pravljico, pravljično figuro in raznimi označkami za knjigo. 
Podali smo se tudi v vode slikarstva in slikali s tempera 
barvami na tematiko sadja, spoznali pa smo tudi slikarstvo 

aboriginov in slikali s točkami. Tako smo združili zabavo s 
poučnim pristopom. 

NAPOVEDUJEMO
RAzSTavišče

RAzSTavišče se v času aktivnih počitnic preobleče v 
likovne izdelke, nastale tekom ustvarjalnih delavnic. Otroci 
tako pokažejo svoj trud, svoj dosežek in so veseli vsakega 
obiskovalca. Razstava bo na ogled do konca aktivnih počitnic, 
do 19. avgusta. Konec avgusta in vse do prve polovice 
septembra bodo svoja likovna dela predstavili člani Društva 
upokojencev. Kaj vse nas čaka, se pustimo presenetiti. S 
septembrom se odpira likovni natečaj na temo arhitektura, 
otvoritev razstave bo v torek, 4. oktobra 2022 ob 10. uri.

Kultura

20.–25. septembra − Glazerjevi dnevi
Zavod Rast Ruše sodeluje v organizaciji jesenskih Glazerjevih 
dni.  

Torek 20. septembra, ob 19. uri − izdaja knjige in predstavitev 
knjige Alenka Glazer v prevodu.

Torek 20. septembra, ob 10. uri − predstavitev Alenke Glazer 
in predstavnika mladega umetnika Lovrenca na Pohorju v 
sklopu PREDSTAVITVE KULTURNIKOV.

Sreda 21. septembra, ob 18. uri - Ob jesenskem ekvinokciju.

Petek, 9. septembra, ob 19. uri – soorganizacija ob otvoritvi 
Trga pred občino, organizacija Občina Ruše. 

9. – 10. september – Kantfest, soorganizacija.

V obnovljenem Domu Kulture Ruše v Galeriji Mirka Vovška 
napovedujemo otvoritev Galerije Mirka Vovška. O točnem 
datumu otvoritve vas še seznanimo.

Petek, 2. september, ob 10. uri - lutkovna predstava za 
prvošolčke.

Torek, 4. oktober, ob 10. uri ob Svetovnem dnevu arhitekture 
in glasbe - otvoritev razstave, predavanja na temo arhitekture 
in čajanka.

SOŽITJE GENERACIJ
Digitalna pismenost

V mesecu juniju smo zaključili 20-urno delavnico za starejše, 
na kateri so se udeleženci urili v uporabi pametnih telefonov in 
drugih pametnih naprav, se spoznali z različnimi, uporabnimi 
aplikacijami in se seznanili, kako varno uporabljati internet in 
spletne storitve.

V jesenskih mesecih najavljamo izobraževanje – certificiran 
tečaj uporabe pametnih naprav za starejše, ki ga bomo izvedli 
ponovno v so-organizaciji z Andragoškim zavodom Maribor 
in bo omogočal pridobitev digitalnega bona za starejše od 
55 let. Vabimo vas, da se nam pridružite. O točnem terminu 
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izvedbe tečaja spremljajte našo Facebook in spletno stran.

Kulinarika

V Zavodu Rast Ruše se redno, mesečno, odvijajo kulinarični 
dopoldnevi. V svet kulinarike nas popelje  gospa Štefka Kop 
(Štefkine dobrote) in pod njenim mentorstvom nastajajo 
različne slastne dobrote. 

Pridružite se nam lahko tudi v jesenskih mesecih v naslednjih 
terminih:16. avgusta,  20. septembra, 18. oktobra, od 9. do 
12. ure.

Kaj vse bomo pripravili in degustirali, naj ostane še skrivnost.

Socialno vključevanje invalidov - druženje VDC-ji

Po zasluženih poletnih počitnicah se polni energije spet 
povežemo in z novimi idejami skupno ustvarjamo, se 
družimo in si tako polepšamo vsakdanjik. Druženjem VDC 
v naslednjem šolskem letu spet pričnemo v četrtek, 29. 
septembra 2022, ob 10. uri.

Teden otroka in mednarodni dan starejših – 30. 
septembra−7. oktobra 2022

1. oktober je razglašen za Mednarodni dan starejših, ves 
prvi teden v oktobru pa za teden otroka. V čast sožitja vseh 
generacij v tem času napovedujemo različne aktivnosti/
dogodke in vas vabimo, da spremljate naša obvestila, spletno 
in Facebook stran, kjer boste več informacij našli že kmalu.

Za petek, 7. oktobra ob 17. uri, že napovedujemo veliko 
Medgeneracijsko srečanje s kulturnim programom, različnimi 
delavnicami in živo glasbo.

Zdrav življenski slog

Termini ob 10. uri:
Joga − vsak ponedeljek. 
Telovadba za zdravo hrbtenico − vsako sredo. 
Aktivni pilates − vsak četrtek.

Aktivne počitnice

8. – 19. avgust, 2022 Izdelovali bomo lutke, poslikali steno 
Zavoda Rast Ruše, spoznali različne disco plese, pekli 
palačinke in izvedli še vrsto drugih delavnic ter aktivnosti. 
Vabimo vas, da spremljate naša obvestila, spletno in fb stran, 
kjer boste našli več informacij že kmalu.

2. – 4. november 2022
Več informacij in program najdete na spletni in FB strani 
zavoda.

Sreda 10. avgust, od 9:30 do 11:00 poslikava zunanje stene 
Zavoda Rast Ruše in likovne delavnice v sklopu Letnega 
odra.

Petek, 12. avgust, od 9:30 do 11:00 ure, izdelava lutk v 
Zavodu Rast Ruše v sklopu Letnega odra.

Nedelja, 11. september od 11:15 do 13:00 delavnica 
izdelave igre križcev in krožcev na Ruški nedelji.

UČNA POMOČ osnovnošolskim otrokom

Od 1. oktobra dalje vsak dan med 13. in 16. uro po predhodni 
prijavi.

Besedila & foto: Javni zavod Rast Ruše

Prva obletnica tržnice Ruški plac
RUŠKI PLAC

V mesecu avgustu praznuje ruška lokalna tržnica, Ruški plac, 
prvo obletnico delovanja.

V preteklem letu smo se trudili potrošnikom ponujati raznoliko 
ponudbo predvsem lokalnih ponudnikov.

V redni tedenski ponudbi se potrošnikom ponuja sveža 
zelenjava iz ekološke pridelave, sveže sadje, izdelki iz 
aronije, sveža in predelana zelišča, kruh in pecivo, domače 
testenine ter sveže meso in mesni izdelki. Glede na letni čas 
se dopolnjuje tudi sezonska ponudba.

Uživanje lokalno pridelanih živil ima izreden pomen za zdravje 
in počutje posameznika, lokalna trajnostna oskrba pa ima, 
poleg bolj kakovostnih živil, še širši družbeni pomen. S 
pestro tedensko ponudbo vas pričakujemo vsak petek med 
13.00 in 18.00 uro na Ruškem placu, na dvorišču Kmetijske 
zadruge Ruše.

Zapisala & foto: Kmetijska zadruga Ruše
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Letni športni vikend in Športnik leta 2020 in 2021
LETNI ŠPORTNI VIKEND 

Letni športni vikend, ki je potekal junija, je postregel s 
pestrim športnim dogajanjem, za poslastico pa prinesel 
naslov Športnika leta za leti 2020 in 2021.

Letni športni vikend je potekal v organizaciji Športne zveze 
Ruše, športnih društev ter klubov, ki so člani zveze, ter 
Občino Ruše, Športnim parkom Ruše ter Javnim zavodom 
Rast Ruše.

V okviru Letnega športnega vikenda je bila organizirana tudi 
prireditev, na kateri so priznanja prejeli najboljši športniki 
Občina Ruše za leti 2020 in 2021. Športnik in športnica 
leta za leti 2020 in 2021 sta postala Blaž Robič in Mateja 
Breznik, člana Športnega društva Ruše - Shotokan karate 
DO klub Ruše, katerima sta kot podprvaka sledila Simon 
Potrč in Urška Hrašovec iz Strelskega društva I. Pohorski 
bataljon Ruše.

Podeljena so bila tudi naslednja priznanja:

NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA LETA 2020:
1.  mesto: Ekipa ČLANIC (Mateja Breznik, Irina Mlinarič, Blaž 

Robič) – Športno društvo Ruše - Shotokan karate DO 
klub Ruše 

2.  mesto: Ekipa ČLANIC z zračno puško 10 m (Urška 
Hrašovec, Nuša Špindler, Zala Junger) – Strelsko društvo 
1. Pohorski bataljon Ruše

NAJBOLJŠA ŽENSKA EKIPA LETA 2021:
•  Ekipa ČLANIC (Mateja Breznik, Clarissa Rošker, Đorđe 

Petrović, Blaž Robič) – Športno društvo Ruše - Shotokan 
karate DO klub Ruše 

NAJBOLJŠA MOŠKA EKIPA LETA 2021:
•  Ekipa ČLANOV z zračno puško 10 m (Benjamin Jodl, 

Simon Potrč, Patrik Jakopiček) – Strelsko društvo 1. 
Pohorski bataljon Ruše

PLAKETE ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2020: 
• Laura Horvat – Športno društvo Ruše - Shotokan karate 

DO klub Ruše 

•  Imran Hamzič – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 
Ruše

•  Gal Potrč – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon Ruše
•  Vita Jakše – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon Ruše
•  Zala Junger – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon Ruše
• Patrik Jakopiček – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 

Ruše
• Irina Mlinarič − Športno društvo Ruše - Shotokan karate 

DO klub Ruše 

PLAKETE ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2021: 
•  Ela Urbas − Športno društvo Ruše, gimnastika 
•  Ajda Prevolšek − Športno društvo Ruše, gimnastika
•  Kan Seferović − Športno društvo Ruše, gimnastika
•  Minka Prevolšek − Športno društvo Ruše, gimnastika
•  Laura Horvat – Športno društvo Ruše - Shotokan karate 

DO klub Ruše 
• Imran Hamzič – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 

Ruše
• Timon Hiter Sternad − Športno društvo Ruše, gimnastika
• Klara Kraševec − Športno društvo Ruše, gimnastika
•  Amra Patković – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 

Ruše Vita Jakše – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 
Ruše

• Ekipa v katah in kumiteju mlajši dečki/deklice (Zoja 
Robič, Niko Tovilović, Žan Divjak Vlahović, Laura Horvat)  
– Športno društvo Ruše, shotokan karate-do

•  Košarkarska ekipa U-13 (Alex Kaiser, Tilen Čuček, 
Bor Prednik, Urban Zorko, Jaka Gornik, Matej Malec, 
Tilen Fidler Zadravec, Matija Prosnik, Martin Potrč, Žan 
Žnidarič, Luka Brečko, Anže Šarh Majč, Žiga Klobučar, 
Tine Klajnšek) – Športno društvo Ruše, Košarkarski klub 
Ruše

PLAKETE ZA PERSPEKTIVNE ŠPORTNIKE LETA 2021:
•  Rok Kogler – Športno društvo Ruše, gimnastika
•  Zoja Robič − Športno društvo Ruše - Shotokan karate DO 

klub Ruše 
•  Žan Divjak Vlahović − Športno društvo Ruše - Shotokan 

karate DO klub Ruše 

PLAKETA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU ZA LETO 
2021:
• Mihaela Osrajnik – Strelsko društvo 1. Pohorski bataljon 

Ruše

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU 
ŠPORTA:
• Severin Kodrič – Športno društvo Ruše, gimnastika

Čestitke vsem dobitnikom priznanj in hvala vsem športnikom 
in športnim delavcem za delo v športu!

Zapisala: Mojca Potrč, Športna zveza Ruše
Foto: MP Produkcija, Marko Pigac s.p.
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Po dveh covidnih letih ponovno 24 ur na Martnico!
NA MARTNICO

Deveta tradicionalna dobrodelno športno rekreativna 
prireditev, v organizaciji Osnovne šole Janka Glazerja 
Ruše, Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca ter društva 
Trailmajstri, je potekala v odličnem vzdušju in z množično 
udeležbo. Letošnjo prireditev je krojilo vreme, ki je ponagajalo 
organizatorjem. Če so bili v petek, 27. maja 2022, odlični 
pogoji za športno udejstvovanje, smo morali zaradi nalivov v 
soboto, 28. maja 2022, zjutraj ob 8.00 prireditev prekiniti, saj 
je bilo v prvi vrsti potrebno poskrbeti za varnost tekmovalcev. 
Vsi rezultati, ki so bili doseženi do 8.00 ure zjutraj, so šteli 
kot končni rezultati. Varnost tekmovalcev je in bo vedno na 
prvem mestu. 

Udeleženci iz vseh koncev Slovenije so premagovali pot s 
kolesom ali peš, iz Ruš, ki ležijo na 309 m N/M višine, do 
Martnice, priljubljene izletniške točke nad Rušami, ki leži 
na 682 M/N višine. Pohodniška pot je bila dolga 3,5 km, 
kolesarji pa so morali premagati 6 km do cilja. Čeprav je 
prireditev dobrodelna in ne tekmovalna, mnogi preizkušajo 
meje svojih sposobnost. Tudi noč jim ni ovira. Letošnja 
udeležba je bila rekordna, saj se je samo v petek prijavilo 
253 udeležencev, ki so prispevali prostovoljne prispevke za 
socialno ogrožene otroke šole in vrtca Osnovne šole Janka 
Glazerja iz Ruš. Zelo pohvalno je, da se je manifestacije 
udeležilo veliko število otrok. Skupaj je bilo letos zbranih 
2190 evrov. Hvala vsem. 

Tudi letošnje prireditve se je udeležil slovenski paraolimpijec 
Jure Furlanič iz Kopra, ki se je tokrat podal na pot s kolesom. 

Do zaključka tekmovanja je premagal pot 9-krat. Dosežek je 
zavidanja vreden predvsem zaradi dejstva, da je Jure pri 33 
letih prebolel težko bolezen, se začel na novo učiti hoditi, 
danes pa predvsem zaradi svoje močne volje premaguje 
neverjetne napore. 

Kljub temu, da prireditev ni tekmovalnega značaja, naj 
omenimo tiste najbolj vzdržljive.

REZULTATI 24-URNEGA POHOD MARTNICA 2022

ŽENSKE PEŠ
1. Nataša Pulko 9
2. Flora Krampl 8
3. Petra Podlesnik 6

MOŠKI PEŠ
1. Matic Kreuh 9
2. Avgust Manfreda 8
3. Srečko Gomilšek 6

ŽENSKE KOLO
1. Barbara Šarman 8 

MOŠKI KOLO
1. Jaka Jaušovec 19
2. Jure Furlanič 9
3. Jakob, Jure, Rene Šarman in Gregor Štumpfelj 7 

Iskrena hvala vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri 
organizaciji prireditve, GD Ruše, GRS Maribor in Društvu 
šoferjev in avtomehanikov, ki so skrbeli za varnost prireditve.

Iskrene čestitke vsem udeležencem, ki so darovali v šolski 
sklad, in posameznikom, ki so darovali prostovoljni prispevek, 
čeprav se niso podali na pot.

Se vidimo na 10. jubilejni Martnici, 26. in 27. maja 2023.

Zapisal: Ladislav Pepelnik, mag., predsednik organizacijskega 
odbora
Foto: VP Plamen, Uroš Zorman s.p.



28 AVGUST 2022
RUŠKI UTRIP

90 let predšolske vzgoje v Rušah
VRTEC RUŠE PRAZNUJE

V Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše − Vrtcu Ruše se je 
zaključilo šolsko leto, v katerem smo z različnimi aktivnostmi 
obeležili 90 let organizirane predšolske vzgoje v Rušah.

Po I. svetovni vojni so z zakonom o narodnih šolah postali 
vrtci pravno urejene ustanove za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok in dnevno varstvo šolskih otrok. V prizidku nove osnove 
šole so 19. septembra 1931 odprli otroški vrtec. Deloval je 
do začetka druge svetovne vojne, ko se je njegovo delovanje 
iz različnih razlogov prekinilo za deset let.

Organizirana predšolska vzgoja je, v obnovljenih prostorih 
prizidka osnovne šole, ponovno zaživela 1. februarja 1952. 
Do današnjih dni je vrtec šel skozi različne organizacijske 
oblike, od samostojnega vrtca do vrtca, ki je bil enota 
Vrtca Pohorskega bataljona Limbuš, in ponovno kot enota 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Iz enooddelčnega vrtca 
je prerasel v vrtec, ki ga sestavljata enoti, Vrtec Ruše in Vrtec 
Bistrica ob Dravi, oziroma v 12 oddelčni vrtec. 

V vseh skupinah smo izvedli celoletni projekt Moj kraj. Otroci 
in vzgojiteljice so v Bistrici ob Dravi in v Rušah z različnimi 
dejavnostmi odkrivali naravne in družbene značilnosti kraja, 
ki so jih otroci tudi naslikali na lesene plošče, s katerimi smo 
popestrili ograjo ob igriščih enot. Ob zaključku šolskega leta 
smo projekt zaključili s prireditvijo Moj kraj. V aprilu smo se 
povezali z Likovnim društvom RULIK Ruše. Pet likovnikov je 
srednjim in starejšim skupinam »posodilo« svoje likovno delo 
z motiviko iz narave. Otroci so na svoj način poustvarjali po 
sliki, ki je en mesec krasila njihovo igralnico. Za zaključek 
projekta smo v Knjižnici Janka Glazerja Ruše na ogled 
postavili originale in stvaritve otrok. 

Za sladki zaključek praznovanja je poskrbela županja, ga. 
Urška Repolusk, ki je otrokom podarila torto velikanko.

Zapisala: Simona Kostrevc, Vrtec Ruše 
Foto: Laura Šoštarić



29AVGUST 2022
RUŠKI UTRIP

Druženje in gibanje v naravi z dijaki GSŠKF Ruše in uporabniki VDC POLŽ Maribor enota Ruše

Ohranjanje kulturne dediščine v občini Ruše

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

V SPOMIN JAKOBU CEHNERJU

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše in 
VDC POLŽ Maribor, enota Ruše, že vrsto let sodelujeta na 
različnih medgeneracijskih dejavnosti. 

V času epidemije smo druženja omejili in sodelovanje 
nadaljevali na daljavo. V šolskem letu 2021−2022 smo z 
aktivnostmi nadaljevali, pogosteje smo izvajali dejavnosti na 
prostem. 

V času občinskega praznika smo se odločili, da tudi lokalni 
skupnosti pokažemo, da je v slogi moč, da lahko skupaj 
naredimo marsikaj, predvsem pa povežemo med seboj 
posameznike različnih starosti in generacij. Uporabniki 
VDC POLŽ Maribor, enota Ruše, prihajajo iz treh občin, 
in sicer iz občine Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenca na 
Pohorju. Dijaki GSŠKF Ruše pa prihajajo z različnih koncev 
Slovenije, prav je, da se povežejo s krajem, v katerem se 
šolajo. Medgeneracijski odnosi so priložnost za razvoj 
različnih vrednot. Naše kratko druženje smo izvedli v parku 
pred šolo, se razmigali, izvedli različne športne vaje, ki so jih 
lahko izvajali tako uporabniki VDC POLŽ-a kot dijaki. Šport na 
prostem je potekal ob prisrčnem pogovarjanju, komentiranju 
naših gibalnih sposobnosti, smehu, dobri volji in zadovoljstvu 
ob našem skupnem druženju, ki se ga veselijo dijaki in 
uporabniki. Po gibanju smo potrebovali okrepčilo. Skupaj 
smo se odpravili pred dijaški dom in se na prostem družili ob 
kavi, prigrizkih in sadju. Spregovorili smo o šoli, o počitnicah 
in o vsakdanjih zadevah. Uživali smo v senci, v druženju in v 
razvijanju poznanstev ter v prijateljstvu. Vsi smo se strinjali, da 
septembra z druženjem nadaljujemo. 

Zapisali & foto: Klavdija Podlesnik (GSŠKF Ruše) in Nataša 
Hiter Ravnjak (VDC POLŽ Maribor enota Ruše)

Moj dedek, Jakob Cehner, iz Loga je strastno zbiral 
najrazličnejše predmete, ki so jih ljudje uporabljali za 
vsakodnevna opravila. 

Podstrešje njegove hiše je bilo zame vedno prostor poln 
presenečenj. Ob vsakem obisku njega in babice sem odkril 
in izvedel kaj novega in zanimivega. Tudi okoli hiše so bili 
vozovi, staro orodje in še marsikaj. 

Uredil je delavnico, v kateri je dotrajane stvari tudi popravljal 
in restavriral. Velikokrat sem mu pomagal in tudi sam vzljubil 
to delo.

Vedno je poudarjal, kako pomembno je ohranjati našo 
kulturno dediščino in bil zelo zadovoljen, ko je v županji Urški 
Repolusk našel ustreznega sogovornika.

V lanskem letu se je po dolgotrajni bolezni od nas poslovil. 
Njegovi svojci smo izredno hvaležni županji, občinski upravi 
občine Ruše in Javnemu zavodu Rast Ruše, da so prisluhnili 
njegovi želji in bodo ohranili velik del njegove zbirke starin. 

S tem bodo ljudem približali življenje, kot je bilo nekoč, in po 
drugi strani nam ohranili tudi spomin nanj.

Zapisal & foto: Miha Cehner
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Naš trg v Bistrici ob Dravi živi
BISTRIŠKI TRG

Na neurejenem prostoru pred kulturnim domom v Bistrici 
ob Dravi se je pred leti uredil večnamenski prostor, ki ga 
krajani imenujemo BISTRIŠKI TRG. Namenjen je kulturnim, 
športnim prireditvam, tržni in turistični ponudbi … in mnogim 
drugim aktivnostim.

Da bi naš trg končno zaživel, smo člani KUD Svoboda v 
soboto, 4. junija 2022, pripravili prireditev z naslovom: NAŠ 
TRG ŽIVI.

Odziv na povabilo KUD-a za sodelovanje je bil za začetek 
dober, ponudba na trgu pa je bila ta dan  pestra in raznolika.

Vabilu se je odzvala tudi županja, ga. Urška Repolusk, in 
nagovorila obiskovalce, nastopajoče in vse sodelujoče v 
projektu.

S  kulturnim programom so se predstavili: Folklorna skupina 
Korenine − KUD Svoboda, Ruški frajtonarji − DU Ruše, 
Frančekovi godci − DU Ruše in otroci PGD Bistrica ob Dravi. 

Ročnodelska sekcija Škarjice je pripravila ustvarjalno 
delavnico, v kateri so si lahko otroci izdelovali pisan poletni 
nakit. KORK (Krajevna organizacija rdečega križa) je za vse 
obiskovalce in udeležence prireditve izvajala meritve krvnega 
tlaka in sladkorja. Na stojnicah so svoje izdelke ponujali 
krajevni ustvarjalci. Drobne izdelke iz tekstila je razstavila 
krajanka Darinka Babič. Kolekcijo starin sta razstavila 
zbiralca Srečko Potočar in Andrej Pernek. Poletno kolekcijo 
unikatnega nakita je ponujal ustvarjalec Matjaž Fornezzi. 
Kvačkane, pletene in vezene okrasne in uporabne izdelke 
so ponujale članice ročnodelskega krožka Škarjice. V galeriji 
na prostem so svoje slike na ogled postavili člani likovne 
skupine Pisana Paleta. Obe sekciji ustvarjata pod okriljem 
Kulturno umetniškega društva Svoboda, Bistrica ob Dravi. V 
vročem sobotnem popoldnevu je  za hladno pijačo poskrbela 
kavarna Vertigo.

Kljub poletni vročini smo se obiskovalci, razstavljavci in 
nastopajoči družili in klepetali še v pozno popoldne, kar je bil 
tudi namen te prireditve.
 
Želimo, da bi se take ali podobne prireditve prirejale skozi 
vse leto. Prav zato vabimo posameznike in  organizacije, da 
se nam na Bistriškem trgu predstavijo s svojimi idejami in 
dejavnostjo.

Zapisala: Silverija Belčič, KUD Svoboda Bistrica ob Dravi
Foto: Slavc Senica (Bistriški trg pripravljen, da zaživi)
Foto: Marjana Habjanič Jerčič
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Na Bezeni smo praznovali 20 let mešanega pevskega zbora
20 LET MEPZ BEZENA

MePZ KUD Bezena je v soboto, 7. maja 2022, v Domu 
krajanov Bezena, praznoval 20-letnico obstoja. Prireditev 
je bila nabita s čustvi ob petju pesmi, ki jih imamo najrajši, 
od kronologiji zbora od 2001−2021, ki jo je predstavila 
predsednica društva Štefka Napotnik, pa tudi ob ogledu 
slik, se nam je obudil spomin na vse lepe prireditve v 
domačem kraju, v krajih gostovanj doma in v tujini. Z leti 
smo postajali vedno večji prijatelji, vedno bolj povezani in s 
ponosom povemo, da smo kot ena velika družina. Pokazali 
smo, da nas ne druži zgolj petje, družimo se tudi ob drugih 
priložnostih. Pred leti se je celi zbor maskiral in na paradi v 
Rušah osvojil prvo nagrado, nepozaben skupni izlet z vlakom 
po železniškem krogu Slovenije ob petju, harmoniki in plesu, 
nepozaben obisk pobratene Fažane, kjer smo dostojno 
zastopali našo občino, nepozaben izlet v Metliko na Vranov 
let … veliko je bilo tudi prijetnih presenečenj …                                                                                                           

Pobudnika za ustanovitev zbora sta bila žal že pokojna 
Darinka Mlakar in Martin Repolusk. Prvi nastop je bil za 
materinski dan 10. marca 2001, pod taktirko Darinke 
Jesenko, ki se je slovesnosti tudi udeležila in bila deležna 
bučnega aplavza. Zbor je takrat sestavljalo 9 pevcev: Martin 
Repolusk, Jožica Repolusk, Luba Kamenik, Cvetka Hutter, 
Božo Mlakar, Rozika Knehtl, Elvira Žvikart, Ivan Pontelak 
in Štefka Napotnik, od katerih trije pojemo še danes Luba, 
Jožica in Štefka. Zbor so vodili še Vili Babič, Daniel Marinič, 
Mateja Potočnik, Saša Aberšek Košar. Leta 2016 je zbor 
prevzela mlada, nasmejana, polna energije Marina Pinter, ki 
zbor vodi še danes.

Pesem Pevec − sem pevec in peti je vse mi na sveti − je bila 
uvodna pesem na slavnostni prereditvi.

 

Pozdravila nas je županja, ga. Urška Repolusk, ki je bila 
pred leti tudi del naše 20-letne zgodbe. Zvezdana Remšak, 
predstavnica JSKD izpostava Ruše, je na prireditvi izrazila 
zadovoljstvo, da se je po dvoletnem premoru kultura zopet 
obudila in na novo zaživela. V znak dolgoletnega sodelovanja 
je izročila pevcem številna jubilejna priznanja. 

Bronasto Gallusovo značko je prejela Mihelca Skudnik, 
srebrno so prejeli Jure Napotnik, Edi Podergajs in Darinka 
Abder Rahim ter častno so prejeli Štefka Napotnik, Marjan 
Kavšek, Bogdan Krajnc, Luba Sekavčnik in Silvo Fabjan.

Jubilejno priznanje območne izpostave sklada ob 20-letnici 
MePZ KUD Bezena je prejela Štefka Napotnik.

Ob enem, pa je Rozika Knehtl iz rok predsednice sprejela 
častno članstvo KUD Bezena.

Zapeli smo tudi ob spremljavi s harmoniko, za kar smo 
hvaležni Cvetki Hartman.

Prireditev je suvereno povezoval član našega KUDa, Tomaž 
Ketiš.

Posebno doživetje je bilo ob koncu programa, ko je 
zadonela skupna pesem vseh sedanjih in bivših pevcev Sijaj 
mi sončece in je sledila še zahvala pevcev predsednici za 
uspešno, vztrajno in dolgoletno vodenje KUD-a Bezena, ter 
zborovodkinji, da nas zna s potrpežljivostjo in dobro voljo 
motivirati in povezovati.

Zapisal & foto: KUD Bezena
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Množične prireditev na Bezeni
ŽIVAHNO NA BEZENI

V času občinskega praznika smo na Bezeni v organizaciji 
Kluba upokojencev Bezena in v sodelovanju s Športnim 
društvom Bezena pripravili vrsto prireditev, v katerih je 
sodelovalo preko 100 športnikov iz različnih krajev Zgornje 
podravske pokrajinske zveze, okrog 70 članov Šole zdravja 
iz Ruške in sosednjih občin ter okrog 60 starejših občanov 
Ruš, ki so vključeni v program starejši za starejše. 
 
Prva prireditev je bila v ponedeljek, 20. junija 2022, ko 
smo z udeleženci šole zdravja Bezeno obarvali oranžno. 
Nogometno igrišče smo prekrili z oranžno barvo, ki je simbol 
šole zdravja. V 30 minutah smo naredili 1000 gibov in se 
po končani vadbi že v jutranjem soncu, ki nas je kar močno 
ogrelo, sprehodili v senco krošenj visokih smrek, kjer smo 
pripravili pogostitev udeležencev.   

Naslednja prireditev je bila v torek, 21. junija 2022, ko 
smo se na kegljišču s kroglo na vrvici pomerili kegljači. 
Keglji so padali kot za šalo, kar je prineslo dobre rezultate 
in tudi presenečenja pri uvrstitvah. V razvrstitvi žensk je bila 
zmagovalka Milica Škorjanec, na drugo mesto se je uvrstila 
Slavica Orozel in na tretje mesto Zala Marinšek. V moški 
konkurenci je zmagal Mirko Farasin, na drugo mesto se je 
uvrstil Rajko Todorovski in na tretje mesto Srečko Štiberc.

V sredo, 22. junija 2022, smo pripravili srečanje občanov 
starejših nad 69 let, ki so vključeni v program starejši za 
starejše. Prišli so iz  Smolnika, Ruš, Bistrice ob Dravi in 
Bezene. Vabilu za srečanje so se odzvali v velikem številu. 
Naše prostovoljke so s starostniki v stiku čez celo leto, tako 
da nas velika udeležba ni presenetila. Uredili smo tudi prevoz 
do kraja prireditve in tako omogočili udeležbo vsem, ki so se 
želeli udeležiti srečanja na Bezeni.
 
V organizaciji športnega društva je bilo tekmovanje v 
steznem kegljanju. Že v začetku meseca junija so potekala 
predtekmovanja na kegljišču športnega parka Ruše. Finalno 
tekmovanje je bilo v četrtek, 23. junija 2022. Trije najboljši 
so prejeli pokale. Letošnji zmagovalec je bil Drago Tarkuš, 
druga je bila Jožica Farasin in tretji Branko Krivec.       
 
V petek, 24. junija 2022, smo organizirali tekmovanje ženskih 
in moških ekip v kegljanju s kroglo na vrvici. Na Bezeni se je 
zbralo 20 ekip Zgornje podravske pokrajinske zveze in preko 
100 rekreativnih športnikov. Tekmovalno vzdušje je bilo 
pravo. Lepo je bilo videti, da je v tretjem življenjskem obdobju 
še toliko športnega duha in želje po zmagovanju. Letošnje 
tekmovanje ni bilo tako uspešno za bezenske ekipe, je pa 
Polde Ribič prejel pokal za najboljšega posameznika.

Vsem udeležencem, ki so ob letošnjem občinskem prazniku 
prišli na Bezeno, se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo 
za dosežene rezultate. 
 
Zahvaljujem se županji in vsem članom občinske uprave, ki 
so s svojo vsakodnevno prisotnostjo našim prireditvam dali 
pomen.
 
Hvala članom in članicam kluba upokojencev, ki so poskrbeli 
za nemoteno izvedbo vseh prireditev.
 
Na svidenje prihodnje leto. 
 
Zapisal & foto: Mirko Farasin
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Naj ne bo pozabljeno!
PO POTEH OSAMOSVOJITVE

Veterani vojne za Slovenijo, združeni v območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Ruše, združujemo veterane treh 
občin − Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi.

Vsako leto prirejamo »pohod po poteh osamosvojitve«, 
vsakič v drugi občini. Letos so nas gostili prijatelji iz Lovrenca 
na Pohorju. Pohodov po poteh osamosvojitve se udeležijo 
tudi veterani iz drugih OZ, zlasti iz Vzhodno Štajerskih občin.

Sobota 28. maja je bila deževna, hladna in ni vzbujala nekega 
veselja po hoji, druženju … Pa vendar! Veterani se ne damo 
kar tako! Zbrali smo se pred pročeljem Tovarne kos in srpov, 
kjer smo v letu 2021 odkrili spominsko ploščo. V stavbi 
tovarne je bilo v času pred in med vojno skladišče orožja za 
takratno TO.

Vodja tovarne nas je povabil v jedilnico pod streho, kjer 
smo se okrepili ter počakali še ostale pohodnike. Poleg 
direktorja tovarne nas je pozdravil tudi župan občine Lovrenc 
na Pohorju. V nagovoru g. Marjana Šola smo izvedeli nekaj 
o zgodovini tovarne, ki na tem področju obratuje že več kot 
140 let in zaposluje tudi nekaj naših članov.

Z velikim zanimanjem smo si ogledali delo v tovarni, kjer 
nastajajo kovani izdelki za rabo v kmetijstvu, gozdarstvu in 
tudi v gospodinjstvu. Z odprtimi usti in široko odprtih oči smo 
opazovali delavce, ki pridno »strežejo« strojem, se veselijo 
izdelkov, se družijo in so veseli obiskovalcev, ki znajo ceniti 
njihovo delo.

Najlepše se zahvaljujemo vodstvu in delavcem tovarne, ki 
so na prosto soboto prišli in nam pokazali, kako nastajajo 
najrazličnejši izdelki.

Naš načrt pohoda nas je popeljal na obronke Kumna in kljub 
dežju nismo bili slabe volje, druženje po dvoletni koronakrizi je 
bilo naša velika želja in družili smo se! Na poti smo se ustavili 
pri domačiji SGERM, kjer so nam domačini iz lovrenškega 
odbora pripravili imenitno domačo malico. Za »pohodnike« 
iz vseh krajev je bila zelo zanimiva predstavitev Lovrenca na 
Pohorju, ki jo je pripravila ga. Irena Adam.

Pot ni bila zahtevna, vendar smo bili veseli, ko smo se zbrali 
na prireditvenem prostoru, kjer nas je čakala domača jed, 
»pohorski pisker«, ki so nam ga pripravile kmečke žene iz 
Lovrenca. Jed je bila odlična, tudi pijače ni manjkalo.

Na območju Lovrenca na Pohorju smo veterani odkrili tri 
spominske plošče, da na pozabimo domačij, tovarn in šol, 
kjer so bivali naši pripadniki in kjer so bila skladišča orožja v 
času vojne za Slovenijo. Poleg plošče na pročelju Tovarne 
kos in srpov smo položili cvetje tudi k plošči pri Osnovni šoli 
Lovrenc in na domačiji Fabrici. Vsako leto se tako zahvalimo 
za pomoč v času vojne.

Poleg naših članov iz vseh treh občin se je pohoda udeležilo 
tudi nekaj pohodnikov, ki so vključeni v delovanje VDC Polž 
in s katerim že leta dolgo sodelujemo. Veseli smo njihove 
družbe!

Naslednje leto se vidimo v Rušah!
Naj ne bo pozabljeno!

Zapisala: Cveta Svenšek, OZ VVS Ruše
Foto: Janez Pušnik



Napovednik dogodkov avgust - oktober 2022
PRIDRUŽI SE NAM

TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

8. – 19. 8. 2022 pon.-pet. 9.00 – 16.00 Aktivne počitnice
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

8. – 19. 8. 2022 pon.-pet. RAzSTavišče, razstava likovnih del otrok aktivnih počitnic 
Zavod RAST  Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

10. 8. 2022 sre. 9.30 - 11.00
Poslikava zunanje stene, delavnica za otroke v okvirju Festivala Letnega odra Ruše
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

11. 8. 2022 čet. 20.30
Tadej Toš, stand-up komedija
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

12. 8. 2022 pet. 9.30 - 11.00
Izdelava lutk, delavnica za otroke v okviru Festivala Letni oder Ruše
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

12. 8. 2022 pet. 20.00
Crvena jabuka in Kafe Teater, koncert & DJ Domitri 
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

13. 8. 2022 sob. 10.00
zDRAVAntura, spust po Dravi
Čolnarna Ruše 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

13. 8. 2022 sob. 20.00
Alo!stari, Stikcy Licks, koncert & DJ Voice 
Letno gledališče Pod goroj 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

14. 8. 2022 ned. 20.00
Eva Boto, koncert Letno gledališče 
Pod goroj 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

15. 8. 2022 pon. 17.00
Darko Smetarko (KUKUC Gledališče), predstava za otroke  
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

16. 8. 2022 tor. 9.30 - 13.00
Kulinarika (peka palačink)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

16. 8. 2022 tor. 17.00
Princesa Zala in vitez Rok (Zavod Enostavno Prijatelji), predstava za otroke  
Letno gledališče Pod goroj 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

17. 8. 2022 sre. 17.00
Maček Muri išče kroniko (Družinsko gledališče Kolenc), predstava za otroke  
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

18. 8. 2022 čet. 20.00
Tone Partljič: Krivica boli (KD Pekre – Limbuš), predstava 
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

19. 8. 2022 pet. 20.00
Hamo & Tribute 2 Love, koncert
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

20. 8. 2022 sob. 20.00
SoulGreg Artist & Rok‘n‘Band, koncert 
Letno gledališče Pod goroj
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

21. 8. 2022 ned. 19.00
Kvatropirci, koncert 
Letno gledališče Pod goroj 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

27. 8. 2022 sob. 11.00 Otvoritev občinskega panja in čebelarske poti
Občina Ruše (Trg vstaje 11, 2342 Ruše)

2. 9. 2022 pet. 10.00 Lutkovna predstava za prvošolčke
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

9. 9. 2022 pet. 19.00 Otvoritev Trga vstaje
Občina Ruše (Trg vstaje 11, 2342 Ruše)

9. 9.  - 10. 9. 2022 pet. - sob. Kantfest, različne lokacije



TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

11. 9. 2022 ned. cel dan
Ruška nedelja
Center Ruš 
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

11. 9. 2022 ned. 11.15 - 13.00
Delavnica izdelave igre križcev in krožcev na Ruški nedelji
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše

16. - 22. 9. 2022 pet. - čet. Evropski teden mobilnosti

20. 9. 2022 tor. 10.00 Predstavitev kulturnikov, prireditev
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

20. 9. 2022 tor. 9.30 – 13.00 Kulinarika
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

20. – 25. 9. 2022 tor. – ned. Glazerjevi dnevi

26. 9. 2022 pon. 18.00
Otvoritev Galerije Mirka Vovška
Dom kulture Ruše
Občina Ruše (Trg vstaje 11, 2342 Ruše)

29. 9. 2022 čet. 10.00 – 13.00 Druženje VDC-jev
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

30. 9. – 7. 10. 2022 pet. – pet. Teden otroka in mednarodni dan starejših

september 
oktober

Digitalna pismenost, tečaj za pridobitev digitalnega bona
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak delovni dan 9.00 – 13.00 Druženje in prostočasne aktivnosti za starejše
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak dan 8.00 – 21.00
Razstava Figuralika
Zdenka Volšek in Javni zavod Športni park Ruše
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

vsak tor. in čet. 8.15 – 9.00
Vadba v vodi
Bazen, Športni park Ruše
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

vsak čet. 16.00 – 20.00
Brezplačno veslanje na Dravi  
Čolnarna Ruše
Športni park Ruše (Šolska ulica 17, 2342 Ruše)

vsak pon. 10.00 – 11.00 Sproščanje z jogo
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tor. 10.00 – 12.00 Kreativno šiviljski kotiček (manjša šiviljska popravila za starejše)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako sre. 09.00 – 10.00
15.00 – 16.00

(U)pravno svetovanje (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako sre. 10.00 – 11.00 Telovadba za zdravo hrbtenico, začenši z drugo sredo v septembru
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak čet. 10.00 – 11.00 Aktivni pilates
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tor., čet. 10.00 – 12.00 Ustvarjalne delavnice za predšolske otroke
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak tretji tor. 10.00 – 12.00 Svetovanje in podpora pri demenci (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsako tretjo sre. 17.00 – 18.00 Terapevtsko svetovanje (po predhodni prijavi)
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

vsak drugi čet. v  
mesecu 10.00 – 11.00 Klepet z županjo

Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

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

Občina Ruše (Trg vstaje 11, 2342 Ruše)



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

NA POMOČ!
NAŠIM GASILCEM

Na območju Krasa so se v gašenje požara nesebično in 
požrtvovalno odzvala tudi naša gasilska društva. 

Pri izvajanju nalog se je njihova oprema poškodovala. Naša lokalna 
gasilska društva lahko podprete z darovanjem in tako pomagate 
pri nakupu nove opreme ali popravilu škode. Vaše prispevke lahko 
prostovoljno nakažete na:

PGD Ruše
Kidričeva ulica 3
2342 Ruše
TRR: SI56 0451 5000 0422 846, NOVA KBM d.d.

PGD Smolnik
Gasilska ulica 7
2342 Ruše
TRR: SI56 0451 5000 0523 047, NOVA KBM d.d.
SMS: SMOLNIK5 na telefon 1919

PGD Bistrica ob Dravi
Ruška cesta 94
2345 Bistrica ob Dravi
TRR: SI56 0451 5000 0355 431, NOVA KBM d.d.

Koda namena: CHAR
Namen: DONACIJA KRAS 

Hvala.
Foto: gasilci 112


