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Leto 2022 je za Slovenijo volilno leto. Poredko se zgodi, da se v istem letu 
zvrstijo parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve. Parlamentarne volitve 
so že za nami, v naslednjih mesecih, in sicer 23. oktobra so razpisane 
predsedniške volitve, za tem pa 20. novembra lokalne volitve.

Za mano je prvi mandat županovanja, ki je za vsakega župana oziroma županjo 
velik izziv. Zastavljeni projekti se namreč običajno začnejo s sprejemanjem 
proračuna ter s pripravo in pridobivanjem dokumentacije za investicijske 
projekte. To pa terja svoj čas in složnost v občinskem svetu. Pri zastavljenih 
projektih v mojem mandatu smo se soočili še z dodatnimi izzivi, in sicer epidemijo 
ter vojno v Ukrajini, ki sta na vseh področjih vplivali na časovni potek projektov 
in na finančni vidik, saj je bilo oteženo ali pa celo zaustavljeno poslovanje na 
določenih področjih. Temu smo se morali prilagajati z zamiki izvedbe del in s 
sprejemanjem rebalansa proračuna. Kljub temu pa se lahko pohvalimo, da 
nam je uspelo odpreti kar nekaj pomembnih projektov za občino, nekatere pa 
smo tudi že zaključili.

S ponosom lahko povem, da je bilo s proaktivnim sodelovanjem sodelavk in 
sodelavcev občinske uprave narejeno še več, kot sem si zastavila v času volilne 
kampanje v 2018, kljub oteženim pogojem za delo. Mestoma bom izpostavila 
le nekaj večjih in pomembnih za razvoj našega kraja.

V zadnjih štirih letih je bilo veliko truda vloženo v celovito ureditev odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, saj Občina Ruše doslej tega področja ni imela 
ustrezno urejenega. Več o izvedenih delih na tem projektu najdete v prispevku 
v tem glasilu. Velik poudarek smo namenili prenovi infrastrukture in večjim 
investicijskim vlaganjem. V maju 2021 smo zaključili s temeljito prenovo Ulice 
Ruške čete v Rušah, poleg te smo v centru Ruš uredili še Košeninovo ulico, 
Dolinškovo ulico ter Ulico Pohorskega bataljona. Ceste in cestno infrastrukturo 
pa smo urejali tudi v drugih naseljih v občini, saj je bilo skupaj urejenih nekaj 
več kot 6 km cest. Med ostale večje investicijske projekte sodi prenova Doma 
kulture v Rušah, katerega otvoritev smo obeležili 21. junija 2022 in nam bo 
služil kot hram kulture in umetnosti z muzejem in galerijo. V teku pa je tudi 
prenova osrednjega trga v Rušah. V ta namen že nekaj let sofinanciramo 
obnovo objektov v ožjem delu trškega jedra Ruš. Za prenovo Doma kulture v 
Rušah in osrednjega trga v Rušah nam je v letu 2021 uspelo pridobiti zajeten 
znesek nepovratnih sredstev iz razpisa Ministrstva za kulturo. Letos smo s 
sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zgradili tudi 
večnamensko športno igrišče na Smolniku. 

Vesela sem, da smo tudi na področju socialnega varstva za naše občanke 
in občane naredili veliko. Pritegnili smo vlagatelja za izgradnjo doma 
starostnikov v Rušah, ki je dobil koncesijo pristojnega ministrstva. Uvedli smo 
medgeneracijski center, ki smo ga nadgradili z ustanovitvijo Javnega zavoda 
Rast Ruše. Pridružili smo se projektu Prostofer in tako poskrbeli za brezplačne 
prevoze starejših in invalidov. Smo prijazna občina tudi za mlade, saj mladim 
družinam subvencioniramo do 50 % odmerjenega komunalnega prispevka pri 
gradnji. Povečali smo pomoč ob rojstvu otroka iz 60 evrov na 350 evrov. Za 
socialne programe smo v preteklem letu namenili kar 1.593.223 evrov, letos 
pa 1.680.700 evrov.  

Zalo pomembno mi je, da zaključimo zgoraj navedene odprte projekte 
in nadaljujemo z investicijskimi vlaganji. Predvsem želim, da nadaljujemo 
s prenovo lokalnih cest in poti, ki so dotrajane, in z 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 dobra podlaga za razvoj turizma v naši občini v partnerstvu s sosednjimi.

Veliko je bilo narejenega v tako kratkem obdobju, veliko pa je še priložnosti 
za izboljšave in za razvoj naše občine. Vzajemna ljubezen do naših krajev in 
ljudi mi daje dodatno motivacijo in željo do nadaljevanja poslanstva županje ter 
ponovno kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah. 

       Vse Dobro
       Urška Repolusk
       županja
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Občinsko glasilo Občine Ruše| oktober 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: MP Produkcija/pigac.si
Simbolične fotografije: Stock - Envato

SOUSTVARJANJE RUŠKEGA UTRIPA

Naslednja številka občinskega glasila Ruški utrip 
bo izšla predvidoma decembra 2022. Vabimo vas 
k soustvarjanju novih in zanimivih vsebin. Vaše 
prispevke nam lahko pošljete do 2. novembra 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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Vabilo občankam in občanom k oblikovanju občinskega proračuna za leto 2023

UDELEŽITE SE DELAVNIC V ŽIVO! 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2023

"NEA SE OBIRAJ, HITRO PARTICIPIRAJ"

Katere so potrebe tvojega kraja, veš najbolj Ti, draga 
občanka, spoštovani občan. Zato »Nea se obiraj, hitro 
participiraj!« Pod tem sloganom v Občini Ruše nadaljujemo s 
participativnim proračunom tudi v letu 2023. 

To je nov pristop demokratičnega vključevanja občank in 
občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev. S tem 
želimo omogočiti vašo večjo vključenost, da sami prepoznate 
možnosti izboljšav in sami predlagate projekte, ki jih želite v 
prihodnjem letu izvesti v vašem kraju. 

Prepričana sem, da tudi v bodoče lahko s takšno pozitivno 
prakso skupaj z vami prepoznamo tiste projekte, ki so za vas 
pomembni in tako izboljšamo kvaliteto bivanja v naši občini. 
Da bi bili projekti pravilno zastavljeni in izvedeni, bomo tudi 
letos za vas, v sodelovanju z Zavodom PIP, pripravili dve 
delavnici. 

Prevzemite pobudo in vplivajte na razvoj vaše, naše občine. 

Urška Repolusk, županja

Za lažjo pripravo prijave predloga projekta bosta organizirani 
dve delavnici:

• sreda, 19. oktobra 2022, ob 17. uri v mali dvorani Zavoda 
RAST Ruše, Mariborska cesta 31 in

• sreda, 26. oktobra 2022, ob 17. uri v sejni sobi Doma 
kulture Bistrica ob Dravi.

Na delavnicah bo predstavljen participativni proračun in 
pojasnjen način vašega sodelovanja. Na voljo vam bo 
strokovna pomoč za pripravo osnutka predloga projekta. 
Udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo vašega predloga 
ali za udeležbo na glasovanju. Veselimo se sodelovanja z 
vami. 

Rok za oddajo predlogov projektov je četrtek, 3. november 
2022, do polnoči, na e-naslov obcina@ruse.si ali priporočeno 
po pošti na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
ali do 14.00 ure osebno na sedežu občine. Predlog mora biti 

oddan na obrazcu za predlog projekta. Merila za projektne 
predloge so objavljena na spletni strani Občine Ruše.

Strokovna komisija bo pregledala predloge projektov med 9. 
in 16. novembrom 2022. 

Občani bodo glasovali za posamezne predloge projektov 
v soboto, 10. decembra 2022, med 8. in 15. uro, na 
naslednjih lokacijah: 

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

• Režijski obrat, Mariborska cesta 5, Ruše;
• Dom krajanov Bezena, Bezena 17a, 2342 Ruše in
• Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva ulica 29, 2342 Ruše. 

Informacije za pomoč občanom v zvezi s participativnim 
proračunom in izpolnjevanjem obrazca: 

Zavod PIP 
mobilni telefon: 070 331 507 
pon-pet: med 10. in 12. uro. 
e-pošta: pip@zavodpip.si 
splet: https://zavodpip.si/ 

Občina Ruše 
telefon: 02 669 06 40
pon-pet: v času uradnih ur
e-pošta: obcina@ruse.si 
splet: https://www.ruse.si
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KAJ JE PARTICIPATVNI PRORAČUN 

Participativni proračun je demokratičen način odločanja 
prebivalk in prebivalcev občine o porabi deleža občinskega 
proračuna. Vi sami boste predlagali in glasovali o projektih, ki 
jih potrebujete v vašem naselju, občina pa bo poskrbela, da 
bodo izglasovani projekti tudi izvedeni. 

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 

Prebivalke in prebivalci naše občine najbolje veste, kaj 
potrebujete. Participativni proračun vam ponuja priložnost, 
da se po naseljih v naši občini zberete, skupaj predebatirate 
in oblikujete predloge, ki vam bodo olajšali ali olepšali bivanje, 
in naposled o njih tudi glasujete. 

KOLIKO SREDSTEV JE NA VOLJO 

V občinskem proračunu za leto 2023 bo za izvedbo 
izglasovanih projektov namenjenih 40.000 evrov. Sredstva 
so enakomerno razdeljena po krajevnih odborih, saj se 
le tako zagotovi enakomerni razvoj vseh delov občine ter 
vključenost vseh in vsakogar. 

OBMOČJA PRATICIPATIVNEGA PRORAČUNA 

Podajanje predlogov in glasovanje bo potekalo po Krajevnih 
odborih: Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše in Smolnik-Fala. 
V proračunu za leto 2023 bo vsakemu krajevnemu odboru 
za financiranje enega ali več projektov pripadalo po 10.000 
evrov. 

KATERI PREDLOGI PROJEKTOV BODO URESNIČENI 

Financirani bodo projekti, ki bodo na glasovanju na območju 
krajevnih odborov prejeli največ glasov in ne bodo presegali 
finančnih okvirjev. Projekti se bodo v izvedbo uvrstili od tistega 
z najvišjim številom glasov navzdol, do porabe sredstev. 

KAKO LAHKO SODELUJETE 

Najprej lahko sodelujete tako, da podate predlog projekta, 
za katerega menite, da izboljšuje kakovost življenja v 
vašem naselju. Predloge za projekte lahko podate samo 
posamezniki, ne pa različne organizacije ali podjetja. V 
nadaljevanju pa sodelujete tako, da glasujete o predlaganih 
projektih. Z glasovanjem odločite, kateri projekti bodo 
uvrščeni v občinski proračun in nato tudi izvedeni. Projekte 
na območju posameznih krajevnih odborov predlagajo in 
zanje glasujejo samo prebivalke in prebivalci tega območja. 

KDO LAHKO SODELUJE 

Predlog projekta lahko na predpisanem obrazcu poda 
vsakdo s stalnim prebivališčem v Občini Ruše, ki je ob 
oddaji predloga dopolnil 15 let. Glasovalno pravico imate 
ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s 
stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki boste do dne glasovanja 
dopolnili 15 let.

Komisija preveri skladnost z dogovorjenimi 
merili

PREGLED PREDLOGOV

03
Ključne informacije - pogovor o potrebah 
skupnosti

DELAVNICE

01
Poteka po krajevnih odborih - postopek kot 
na volitvah

GLASOVANJE

05

Presoja projektov in priprava seznama za glasovanje

PRESOJA IN GLASOVANJE

04
Obrazec je na voljo na Občini Ruše ali na 
občinski spletni strani

ODDAJA PREDLOGOV PROJEKTOV

02
Izglasovane projekte županja umesti v 
proračun za leto 2023

IZVEDBA

06



 

 

  
  

»»NNEEAA  SSEE  OOBBIIRRAAJJ,,  HHIITTRROO  PPAARRTTIICCIIPPIIRRAAJJ««    
PPaarrttiicciippaattiivvnnii  pprroorraaččuunn  vv  oobbččiinnii  RRuuššee  

 
 

OBRAZEC za predlog projekta 
 
 
Vpišite ssaammoo  eenn predlog. Če želite podati nov predlog, ga vpišite v nov obrazec. V primeru oddaje preko  
e-pošte skenirajte lastnoročno podpisan obrazec. 
 
 

OObbmmooččjjee  kkrraajjeevvnneeggaa  ooddbboorraa  
 

  
11..  

  
KKOO  RRuuššee  

  
22..  

  
KKOO  BBiissttrriiccaa  oobb  DDrraavvii  

  
33..  

  
KKOO  SSmmoollnniikk  

  
44..  

  
KKOO  BBeezzeennaa  

 
Obkrožite številko pred območjem krajevnega odbora, v katerem predlagate projekt. Projekt je možno predlagati samo v območju, kjer 
imate prijavljeno stalno bivališče. 
 
 

PPrreeddllaaggaatteelljj//--iiccaa  
Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča  

Kontakt (e-pošta in/ali telefon)  

Rojstni datum  

 
Izjavljam, da občinska uprava Občine Ruše po potrebi lahko preverja verodostojnost mojih osebnih podatkov v uradnih evidencah in zbirkah 
osebnih podatkov pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, tudi podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov, 
skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni 
postopek. Pridobljeni podatki se lahko uporabljajo izključno za potrebe projekta participativnega proračuna v Občini Ruše.  
 
 

IImmee  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
  
  

 
 

FFoorrmmaallnnii  kkrriitteerriijjii  
 
Predlagatelj/-ica projektnih predlogov je lahko oseba s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki je do oddaje 
projektnega predloga ali glasovanja dopolnila 15 let. 
 
Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projektov, ne kot fizična ali pravna oseba 
ter lastniško ali upravno povezana oseba.  
  
PPrroojjeekkttnnii  pprreeddlloogg  mmoorraa  bbiittii  ooddddaannii  nnaa  oobbrraazzccuu  zzaa  pprroojjeekkttnnee  pprreeddllooggee  ddoo  ččeettrrttkkaa::    

• 33..  1111..  22002222,, do polnoči na e-naslov obcina@ruse.si  ali 
• 33..  1111..  22002222,, priporočeno po pošti na naslov (Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše) ali 
• 33..  1111..  22002222,, do 14.00 ure, osebno na sedežu Občine Ruše.  

  



 
 

OOppiiss  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
 
Opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:  

- Katero težavo rešuje predlog?   
- Kaj želite spremeniti/izboljšati?   
- Katere aktivnosti bi bilo potrebno izpeljati?    
- Kje v vašem naselju naj bi se projekt izvajal?  

  
Opis bo objavljen na glasovnici. Občina si pridržuje pravico, da zaradi izboljšanja razumljivosti predloga besedilo smiselno spremeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OOcceennaa  ssttrroošškkoovv  iizzvveeddbbee  pprroojjeekkttnneeggaa  pprreeddllooggaa  
  

EEUURR  zz  DDDDVV  
 
Finančna ocena naj bo mmeedd  11..000000  iinn  1100..000000  EEUURR  zz  DDDDVV. Zajema naj vse stroške, ki jih lahko predvidite (npr. stroški nakupa materialov, 
stroški dela, nepremičnin, izdelava projektne dokumentacije, elaborata, služnostne odškodnine itn.). 
 
 

PPrriillooggee    
 
Po potrebi priložite načrte, skice, fotografije ali drugo gradivo, povezano s projektom (priloge niso obvezne).   

 
 
Vsa polja na tem obrazcu so obvezna. S podpisom izjavljate, da so vsi navedeni podatki resnični. 
 
 
  
KKrraajj  iinn  ddaattuumm::              PPooddppiiss::  

 
 

______________________________    ______________________________ 
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7. izredna seja Občinskega sveta Občine Ruše je potekala v 
sredo, 24. avgusta 2022, v konferenčni dvorani Gasilskega 
doma Ruše, na Kidričevi ulici 3.
 
Občinski svet je obravnaval in sprejel:

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Skupne občinske uprave Maribor v skrajšanem postopku

Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor 
opredeljuje možnost izvajanja 11 služb iz različnih delovnih 
področij mestne in občinskih uprav. Med drugim Skupno 
službo civilne zaščite in Skupno službo požarne varnosti. Ker 
je delovno področje obeh zelo podobno in izhaja iz enakih 
temeljev, se predlaga združitev predvidenih dveh služb v 
enotno Skupno službo civilne zaščite in požarnega varstva. 
Ocenjujemo, da bo kakovost izvajanja nalog tako zaradi 
vsebinske prepletenosti nalog večja. Ker gre v konkretnem 
primeru za manj zahtevno spremembo in dopolnitev odloka 
(koncentracija nalog v eni notranje organizacijski enoti), je 
bilo predlagano sprejetje predpisa po skrajšanem postopku. 

• Sklep o lokacijski preveritvi za območje predvidenega 
naselja v Rušah na parceli št. 420/31, K.O. 665 Ruše

 
Podjetja Pergola d.o.o., Spodnja Vižinga 68, 2360 Radlje 
ob Dravi (v nadaljevanju: investitor) je 19. maja 2022 na 
občinsko upravo vložilo pobudo za izvedbo postopka 
lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev na parceli st. 420/31, K.O. 
Ruše. Pobudi je bil priložen elaborat Lokacijska preveritev 
za območje predvidenega naselja v Rušah na parceli st. 
420/31, K.O. Ruše. Območje obdelave zajema eno parcelo 
in se nahaja na vzhodnem robu poselitvenega območja Ruš, 
SV od hotela Veter, ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na območju enot 
urejanja prostora (EUP) RU 39 in RU 40-del, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 58/2018 (v nadaljevanju: OPPN).
 
Na predmetni parceli želi investitor graditi niz vrstnih hiš. OPPN 
v 11. členu omejuje gradnjo z gradbeno linijo in zakoličeno 
situacijo, oblikovanje objekta pogojuje z dvokapno streho in 
maksimalnim višinskim gabaritom K+P+M. Namen lokacijske 
preveritve je dopuščanje odstopanja od gradbene linije oz. 
zakoličbene situacije in od predvidenega gabarita, predvidi 
se manjša sprememba pri številu oz. poziciji načrtovanih 
parkirišč. Z odstopanjem se ne bo bistveno spremenil 
koncept pozidave, vplivi na sosednje nepremičnine ne bodo 
spremenjeni.
 
Občinski svet je obravnaval in ni sprejel:
 
• Sklepa o izvedbi investicije Prizidava in delna rekonstrukcija 

Zdravstvene postaje Ruše
 

Junija 2022 je pričel veljati Odlok o spremembi Odloka 
o proračunu Občine Ruše za leto 2022 (v nadaljevanju: 
rebalans), v okviru katerega je bila popravljena postavka 
OB108-21-0005 Prizidava in delna rekonstrukcija 
Zdravstvene postaje Ruše. Z rebalansom je bila investicija 
ocenjena na vrednost 1.584.141,67 evrov (lastna 
proračunska sredstva: 1.019.741,67 evrov, državni proračun 
(Ministrstvo za zdravje): 564.400,00 evrov). Skupaj s 
sprejetim rebalansom je OSOR sprejel sklep, ki glasi: 
»Občinski svet Občine Ruše županjo zavezuje, da pred 
pričetkom podpisa pogodbe za izvedbo investicije poda na 
sejo OSOR ponudbe pridobljene o končni vrednosti projekta 
in pridobi o tem mnenje Občinskega sveta Občine Ruše.«
 
Na podlagi sprejetega rebalansa je bil izveden postopek 
javnega naročanja, na katerem je svojo ponudbo v roku, do 
22. junija 2022, oddalo eno podjetje. Ponudba je presegala 
razpoložljiva sredstva v proračunu, tako da je Občina Ruše 
ponudbo zavrnila in ponudnika povabila k pogajanjem. 

V okviru pogajanj je ponudnik svojo ponudbo znižal, vendar 
je ponudba še vedno presegala proračunska sredstva, zato 
je Občina Ruše ponudbo zavrnila in zaključila postopek. 
Postopek javnega naročanja je bil v juliju ponovljen in v 
ponovljenem postopku je do roka, 11. avgusta 2022, 
ponovno prispela ena ponudba, v višini 1.854.961,08 evrov 
brez DDV oz. 2.263.052,52 evrov z DDV. Občina Ruše je v 
okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 
in 2023« za predmetno investicijo pridobila sofinanciranje 
Ministrstva za zdravje v višini 564.400,00 evrov. Pogoj za 
pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje je 
predložitev gradbene pogodbe do 30. septembra 2022.
 
Zaradi pomembnosti investicije v primarno zdravstvo v Občini 
Ruše, glede na prejeto ponudbo podjetja za izvedbo del 
ter časovno omejitev predložitve pogodbe Ministrstvu za 
zdravje, je bilo Občinskemu svetu Občine Ruše predlagano 
v potrditev nadaljevanje izvajanja investicije.
 
V razpravi so občinski svetniki ob izpostavljanju pomembnosti 
investicije v primarno zdravstvo v večini bili mnenja, da je 
pridobljena ponudba 2.263.052,52 evrov z DDV previsoka. 
Izpostavili so znesek cca. 3.500 evrov na kvadratni meter, 
pri čemer so znesek ponudbe preračunali na neto tlorisno 
površino prizidave in nadzidave v izmeri 638 m2 in bruto 
tlorisno površino v izmeri 755 m2, niso pa upoštevali, da 
ponudbeni predračun zajema tudi obnovo obstoječega 
objekta. Županja je povedala, da je tlorisna površina prizidave, 
nadzidave in obnove iz projektne dokumentacije 886 m2, kar 
pomeni, da je znesek na kvadratni meter v višini cca. 2.500 
eurov. Z izvedbo projekta bi bile Ruše bogatejše za 1.832 
m2 velik, energetsko saniran in skoraj nič energijski objekt. 
 
Kljub pomembnosti investicije v primarno zdravstvo in 
zavedanju, da ob zavrnitvi pridobljene ponudbe Občina Ruše 

O poteku 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Ruše
SEJE OBČINSKEGA SVETA
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ne bo mogla črpati 564.400,00 evrov nepovratnih sredstev 
Ministrstva za zdravje, so svetniki odločili, da se investicija 
ne nadaljuje in se projekt ne umesti v rebalans proračuna za 
leto 2022. 

Obravnavana gradiva in posnetek seje si lahko ogledate na 
povezavi: https://www.ruse.si/objava/664330

Zapisala: Občinska uprava

V Rušah se načrtuje gradnja 20 enot vrstnih hiš
NOVOGRADNJE STANOVANJ

V Rušah, le nekaj minut hoje od osnovne šole, vrtca, 
lekarne, pošte, športnega parka Ruše (fitnes, savne, bazeni, 
dvorane za športne dejavnosti), zdravstvenega doma, ter v 
neposredni bližini nakupovalnih centrov in s pogledom na 
travnike, bo na voljo 20 razkošnih svetlih enot vrstnih hiš. Le 
te bodo razporejene v 5 objektov po 4 stanovanjske enote. 
Vsaka stanovanjska enota bo imela lastenI vrt ter parkirni 
prostor za minimalno 2 avtomobila.

Pri načrtovanju hiše za povprečno štiri do petčlansko družino 
je priporočljivo, da ima enota med 120 m2 in 150 m2 bivalne 
površine, zato smo pripravili dve različni verziji. Vogalne 
enote so nekoliko večje. Na 147 m2 neto bivalne površine 
se razprostirajo veliki svetli prostori. V nadstropju se nahajajo 
4 spalnice ter kopalnica. V pritličju se nahaja delovna soba, 
ki se lahko tudi preuredi v manjšo spalnico ali sobo za goste, 
stranišče s tehniko, shramba in odprt svetel bivalni prostor s 
prehodom na razkošno pokrito teraso s ca. 24 m2, ki v vseh 
vremenskih razmerah omogoča druženje s pogledom na 
mirno zeleno okolico Ruš. Na cestni strani se nahaja pokriti 
vhod.

Vmesne enote s ca. 120 m2 svetle bivalne površine nudijo 
4−5 članski družini prijetno domačo atmosfero. V nadstropju 
so razporejene 3 sobe, spalnica s svojo garderobo ter 
kopalnica. V odprto pritličje vstopimo z pokritega vhoda. 
Tik ob vhodu se nahaja garderoba, stranišče ter utility. Prek 
svetlega odprtega bivalnega prostora preidemo na pokrito 
teraso, ki je od soseda ločena s steno. Tako imamo kljub 
vrstni hiši omogočeno zasebno sproščeno atmosfero.

Seveda je k optimalni zasnovi vrstnih hiš veliko pripomogel 
občinski svet s potrditvijo sklepa o lokacijski preveritvi. Le 

s tem sklepom smo lahko omogočili idealno izkoriščenost 
parcele ter orientacijo vsake stanovanjske enote. S 
predvideno umestitvijo bodo vse stanovanjske enote iz 
dnevnih prostorov imele prečudovit pogled na zeleno mirno 
okolico Ruš.

Stanovanjske enote bodo na razpolago za odkup najprej do 
podaljšane IV. gradbene faze. Seveda bomo pa tudi ustregli 
želji stranke, v primeru, da bi želela imeti enoto izvedeno 
do gradbene faze delni ključ ali ključ. Tako bo končna cena 
odvisna predvsem od želj bodočih lastnikov stanovanjskih 
enot. 

Zainteresirani se že zdaj vrstijo, saj je lokacija kot tudi tlorisna 
zasnova vrstnih hiš Pergola, zelo privlačna.

Zapisala & foto: Pergola d.o.o.
Foto: Slike so simbolne
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Kot vsa leta doslej, bomo vsem svojim uporabnikom tudi letos 
na dom dostavili ustrezno število rumenih vreč, namenjenih 
zbiranju odpadne embalaže v letu 2023. Vreče so volumna 
120 l. 

Vreče boste uporabniki prejeli na svoj naslov, na utečen 
način, pri čemer se bomo potrudili, da bodo predane na 
najustreznejše mesto, varno pred morebitno odtujitvijo. 
Zavitku vreč bo priloženo tudi obvestilo s potrebnimi 
informacijami in navodili, kaj sodi v rumeno vrečo. 

Na območju občine Ruše se bo delitev pričela prve dni 
septembra in bo trajala do konca oktobra 2022. V primeru, 
da kljub našim prizadevanjem pri doslednosti delitve vreč 
le-teh do začetka novembra ne boste prejeli, saj možnost 
napak ni povsem izključena, se lahko obrnete na tel. št. 02 

620 58 75, kjer smo na voljo od ponedeljka do petka med 
8.00 in 14.00 uro ali na e-naslov: info@snaga-mb.si

Odvozi odpadne embalaže za leto 2023 se bodo vršili 
skladno s koledarjem odvozov odpadkov, ki bo objavljen na 
položnici v mesecu decembru 2022, od konca leta pa bodo 
koledarji odvozov dostopni tudi na naši spletni strani www.
snaga-mb.si.

Pomembno je upoštevati, da bodo naši sodelavci odvažali le 
tipske vreče, ki jih razdeli Snaga. Prav tako je pomembno, da 
je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto za njihov odvoz 
na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza. 
Predlagamo vam, da z vrečami ravnate preudarno in odpadno 
embalažo stiskate.

Hvala, ker sodelujete na poti k odgovornejši družbi.

Zapisala: JP SNAGA, d. o. o.

Pričeli smo z delitvijo rumenih vreč za leto 2023
ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Skupna občinska uprava Maribor kot uspešen model povezovanja
SOU MARIBOR
Osemnajst občin, združenih pod okriljem Skupne občinske 
uprave Maribor (SOU MB), je izkoristilo zakonsko možnost 
in na področjih inšpekcije, redarstva, varstva okolja, revizije, 
civilne zaščite in urejanja prostora zgradilo uspešen model 
sodelovanja. 

Za skupno izvajanje nalog v preteklem letu jim je država 
zaradi medsebojne povezanosti namenila nekaj več kot 
740.000,00 evra sofinancerskih sredstev. 

Občina Ruše v Skupni občinski upravi Maribor sodeluje na 
področjih inšpekcije, redarstva, notranje revizije, varstva 
okolja in civilne zaščite ter je tako upravičena do 50% 
sofinanciranja.

Številne spremembe zakonodaje z delovnih področij 
posameznih notranje organizacijskih enot službam skupne 

občinske uprave za v prihodnje dodeljujejo še dodatne, 
nove pristojnosti, predvsem v zvezi z urejanjem prostora in 
nadzorom nad gradnjo objektov. 

Z namenom priprave na novosti in organizacijo dela je SOU 
Maribor v občinah Duplek in Hoče-Slivnica organizirala 
delovna srečanja predstavnikov vseh občin ustanoviteljic, 
kjer so sprejeli osnutke za pripravo planov dela za v prihodnje.

Vodja organa, mag. Zorica Zajc Kvas, je ob tem izpostavila 
še pomembnost predane ekipe pogumnih sodelavcev, ki se 
zavedajo pomena združevanja in prilagajanja na spremembe.

Zapisala: SOU Maribor
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Poskrbimo za čisto okolje
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Z vse bolj hitrim in spremenjenim se načinom življenja, se je 
pojavila tudi potreba po ločenem zbiranju odpadkov. Zakaj? 
Način življenja se je precej spremenil, proizvedemo občutno 
večjo količino odpadkov, ki imajo posledice:

• na Zemlji je vse manj surovin;
• količine odpadkov iz leta v leto naraščajo;
• odlagališča odpadkov postajajo polna;
• prostora za ureditev novih odlagališč je vse manj;
• uničevanje okolja z divjim odlaganjem;
• zakonodaja s področja ravnanja z odpadki nas zavezuje 

k ločevanju odpadkov na izvoru njihovega nastanka, 
možnost ponovne uporabe, recikliranje ali energetsko 
izrabo šele nato odlaganje.

Nakupovalne navade občutno prispevajo k nastanku 
odpadkov, zato ob izbiri proizvodov pomislimo tudi na okolje 
(koliko je embalaže, kakšna je, ali se jo da ponovno uporabiti, 
reciklirati …), kupujmo kakovostne proizvode z daljšo 
življenjsko dobo (pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila …) 
in zavrzimo le tiste, dotrajane, ki jih ne moremo uporabiti več 
na noben drug način. Poleg zbirnih mest v gospodinjstvih, 
kjer imamo za vsako vrsto odpadka svoj zabojnik (rjav, sivi, 
rumeni rdeči, beli), so tu še ekološki otoki, kjer se prav 
tako ločeno zbirajo posamezne vrste odpadkov (papir, 

steklo, embalaža) in NIKAKOR niso namenjeni kosovnim 
odpadkom. Večje količine odpadkov in tiste, za katere na 
ekoloških otokih ni primernega mesta odložimo v zbirni 
center, kjer sprejemajo različne vrste ločenih, kosovnih, 
nevarnih in drugih odpadkov. Zbirni center v Rušah deluje 
za bivšo Tovarno dušika Ruše (delovni čas: torek in četrtek 
12.00−16.00 in sobota 9.00–15.00).

Natančnejše napotke za ločevanje odpadkov najdemo v 
priročniku na spletnih straneh javnega komunalnega podjetja 
Snaga. V kolikor nismo prepričani o pravilni izbiri zabojnika, 
je na spletni strani Snage d.o.o. na voljo iskalnik, ki pove, v 
kateri zabojnik sodi določen odpadek: www.snaga-mb.si/ .

Ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev je naša skupna 
odgovornost, nenazadnje je ločevanje odpadkov tudi naša 
zakonska obveza!
Spodnja tabela vsebuje hiter pregled načina odlaganja 
posameznih vrst odpadkov.

Vir: Snaga d.o.o.

Zapisala: Irena Kozar, Skupna služba varstva okolje, SOU 
Maribor



15OKTOBER 2022
RUŠKI UTRIP

Vrsta odpadka Kam odložiti Sem SODI  Sem NE SODI  Dodatna navodila

BIOLOŠKI ODPADKI

Rjavi zabojnik

Lasten kompostnik 
ali kompostni kup

Ostanki vseh vrst zelenjave 
in sadja, kavna usedlina, 
kavni filtri, čajne vrečke, 
netekoči ostanki hrane, 
jajčne lupine, pokvarjeni 
prehrambni izdelki, 
ovenelo cvetje, zemlja 
lončnic.

Maščobe, cigaretni ogorki, 
plenice, vsebina vrečk za 
sesalce, plastične vrečke.

Odpadke odložite brez 
embalaže.

PAPIR, PAPIRNATA 
EMBALAŽA IN KARTON

Posoda z rdečim ali 
modrim pokrovom

Zbirni center

Časopisi, revije, knjige, 
zvezki, letaki, karton, 
papirnate nakupovalne 
vrečke.

Zamaščen ali plastificiran 
papir, tetrapak embalaža, 
uporabljeni papirnati 
prtički, robčki ali brisače, 
celofan, lepilni trakovi, 
onesnažen papir, tapete, 
plenice.

Kartonsko embalažo raztrgajte 
in nato odložite v posodo.

ODPADNA EMBALAŽA

Posoda z rumenim 
pokrovom

Rumena vreča

Zbirni center

Plastična embalaža čistil, 
pijač in šamponov, plastični 
kozarci, vrečke in folije 
iz polietilena, tetrapak 
embalaža, pločevinke 
živil in pijač, plastični 
in kovinski pokrovčki in 
zamaški, cigaretne škatlice.

Plastična embalaža 
nevarnih snovi in 
njihovi ostanki, plastični 
predmeti, kovinski 
predmeti, igrače, zobne 
ščetke, steklena embalaža.

Embalažo izpraznite in stisnite, 
preden jo odložite v zabojnik.

STEKLENA EMBALAŽA

Posoda z belim ali 
zelenim pokrovom

Zbirni center

Steklenice živil, steklenice 
pijač, kozarci vloženih živil, 
steklena embalaža zdravil 
in kozmetike.

Porcelan, kristal, žarnice, 
neonske luči, ogledala, 
keramični izdelki, okensko 
steklo, pleksi steklo, 
laboratorijsko steklo.

Embalažo izpraznite in 
očistite,  preden jo odložite v 
zabojnik. Zamaške in pokrovčke 
odstranite in jih odložite v 
zabojnik za odpadno embalažo 
oz. v rumeno vrečo za odpadno 
embalažo.

ZELENI OBREZ
Zbirni center

Pokošena trava, obrez 
dreves in grmičevja, listje.

Manjše količine odložite v lasten 
kompostnik ali rjavo posodo na 
vašem zbirnem mestu.

KOSOVNI ODPADKI
Zbirni center

Odvoz kosovnih 
odpadkov

Umivalniki, kadi, straniščne 
školjke, pohištvo in 
oblazinjeno pohištvo, 
igrala, vrtna oprema, 
kolesa, večji kosi športne 
opreme, večji gospodinjski 
aparati.

Nevarni odpadki, 
pnevmatike, gradbeni 
odpadki in stavbno 
pohištvo, salonitna 
kritina, mešani komunalni 
odpadki.

NEVARNI ODPADKI

Premična zbiralnica

Zbirni center

Barve, lepila, baterije, 
akumulatorji, kozmetični 
pripomočki, zdravila, 
injekcijske igle, 
termometri, olja, topila, 
pesticidi, kemikalije.

OSTALI ODPADKI Črni zabojnik

Plenice, igrače, zobne 
ščetke, cigaretni ogorki, 
lepilni trakovi, tapete, 
higienski material.

Biološki odpadki, papir, 
steklena in druga 
embalaža, nevarni 
odpadki, kosovni odpadki.
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Sprejem naših gasilcev, ki so nesebično nudili pomoč pri gašenju požara na Krasu
NA POMOČ! 

Občina Ruše je 3. avgusta 2022 pripravila skromno 
gesto v znak podpore junakom našega časa, gasilcem 
prostovoljcem, ki so sodelovali v požaru na Krasu. Z njimi 
sta se srečala županja Občine Ruše, Urška Repolusk in 
podžupan, Andrej Pliberšek ter se jim zahvalila za stalno 
pripravljenost za intervencije v naši občini ter tiste izven meja 
le te, še posebej za to na Krasu. Vitezi prostovoljstva so se v 
nadčloveških naporih borili z ognjenimi zublji ter tvegali lastna 
življenja. So humanitarci z velikim srcem, ki to vedno znova 
dokazujejo. 

Občina Ruše jim bo povrnila stroške, ki so nastali zaradi teh 
intervencij, v bodoče pa namenila več sredstev za njihovo 
opremo. 

Hvala spoštovani gasilci in gasilske.

Na pomoč!

Zapisala & foto: Občinska uprava

Seznam volišč za izvedbo lokalnih volitev

SEZNAM VOLIŠČ
Občinska volilna komisija občine Ruše je določila naslednja volišča za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra 2022 
in ki so vsa dostopna invalidom:

Volišče Dom kulture Bistrica, Ulica 27. decembra 2, Bistrica ob Dravi

Volišče Gostilna Koper, Log 84, Bistrica ob Dravi

Volišče Dom krajanov Bezena, Bezena 17A, Ruše

Volišče Lovski dom, Lobnica 20C, Ruše

Volišče Režijski obrat, Mariborska cesta 5, Ruše

Volišče Kulturni dom Ruše, Falska cesta 24, Ruše

Volišče Gasilski dom Smolnik, Gasilska ulica 7, Ruše

Volišče Dom krajanov Smolnik, Glazerjeva ulica 29, Ruše

Volišče Gostilna Drozg, Fala 18, Fala

Občinska  volilna komisija Občine Ruše je za izvedbo lokalnih volitev določila volišče za predčasno glasovanje in 
volišče za glasovanje po pošti iz območja Slovenije, in sicer:

Šifra volišča sedež volišča

901 − predčasno glasovanje Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše

997 − glasovanje po pošti Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
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V parku ob Šarhovi poti v Rušah smo uredili nov senzorični 
park. Doživljajska pot mešanih vsebin znotraj parka je 
namenjena vsem starostim, s tem da so motorični elementi 
primerni za starejše od treh let. Izdelani so iz trajnih materialov 
in v skladu z vsemi standardi za zunanja otroška igrala. 
Določeni elementi se lahko uporabljajo tako z nogami kot tudi 
rokami. Poudarek je na zaznavanju in motoriki, z določenimi 
poučnimi elementi, ki skupaj ugodno vplivajo na senzorno-
motoričen in kognitiven razvoj uporabnikov.

Motorični del poti tvorijo predvsem zabavni elementi za 
razvoj ravnotežja, ki so kot postaje znotraj parka smiselno 
razvrščene na način, da uporabnika vodijo v eno ali obe 
smeri in ga ne motivirajo k pretiranemu zadrževanju na enem 
mestu. 

Senzorični oziroma čutni del poti sestavljajo različnimi 
elementi, ki vzpodbujajo razvoj čutil (sluh, tip, vonj, okus, 
vid), a ga med drugim tvori tudi naravno okolje, v katerega 
je umeščen. Okolje je za posameznika najboljša izkušnja 
pri spoznavanju in spodbujanju čutnih zaznav. Senzorna pot 
posameznika pripelje do spoznanja, koliko se lahko zanaša 
na svoja druga čutila in ne le na vid. Čutna pot uporabnika 
spodbudi, da si stvari ne samo ogleduje, ampak jih tudi 
občuti in zazna njihovo obliko.

Leseni okvir z različnimi materiali ponuja možnost trajnega 
polnila (umetna trava, gumijaste plošče, lesene okroglice) 
ali sezonske menjave sipkih materialov (mivka, okroglo 
kamenje različnih frakcij, lubje), ki uporabnika spodbujajo 
k prepoznavanju različnih materialov, struktur, oblik in 
trdot. Zaradi komponent ki so trajne, park služi namenu v 
vseh letnih časih in vremenskih pogojih. Pot iz kamnov je 
namenjena sprehodu med pohorskimi kamni ali prestopanju 
oziroma preskakovanju. 

V parku je postavljen tudi nihajoči most ter potka iz 
pohorskih kamnov. Poleg pa so zasajena različna zelišča. 
Tako se obiskovalcem ponuja spoznavanje različnih zelišč in 
avtohtonih pohorskih kamnin.

Poučni del poti, ki je še v pripravi, tvorijo predvsem elementi 
naravoslovnega značaja. Predstavljena bodo drevesa, ki že 
rastejo na tej poti, kot tudi lokalne lesne vrste (smreka, bukev, 
hrast, javor, oreh, češnja, hruška, jablana, sliva, macesen, 
gaber, kostanj in mogoče še kakšna). 

Želimo vam prijetno spoznavanje našega novega 
senzoričnega parka.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Urejen je nov senzorični park ob Rušici in Lisičkini poti
SENZORIČNI PARK V RUŠAH 
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Po poletnih brezskrbnih mesecih, ki so nas obdarili s 
pozitivno energijo in pripravili na nove izzive, smo vkorakali v 
jesen in v novo šolsko leto.

Začetek šolskega leta je predvsem pomemben za prvošolke in 
prvošolce, pa tudi za dijakinje in dijake prvih letnikov srednjih 
šol in študente prvih letnikov višješolskih ter visokošolskih 
zavodov. To so pomembne prelomnice v življenju, ki nas 
soočajo z novimi izkušnjami.

Županja Občine Ruše, Urška Repolusk je na prvi šolski dan 
sprejela in pozdravila prvošolce, njihove starše, učitelje in 
učiteljice ter ravnatelja Osnovne šole Janka Glazerja Ruše.

V nagovoru je izrazila veselje, da se novo šolsko leto pričenja 
brez covid omejitev, in upanje, da bo tako tudi ostalo. 
Izpostavila je, da kljub temu moramo biti odgovorni do sebe 
in naše okolice ter upoštevati vse preventivne ukrepe, ki 
pripomorejo k temu, da ostanemo zdravi.

Ob vstopu v novo šolsko leto je prvošolcem zaželela polno 
pričakovanj in zanosa pri njihovih načrtih in ciljih ter veliko mero 
vedoželjnosti, poguma, vztrajnosti, strpnosti in odgovornosti. 
Hkrati pa naj ne pozabijo na prosti čas in prijatelje, s katerimi 
se tkejo čudovite zgodbe, ki nas spremljajo skozi življenje.

V nagovoru staršem je izpostavila njihovo oporo otrokom 
ter pomen vzgoje. Otroke naj  k pridobivanju znanja, naj jih 
vzgajajo v spoštljive odnose do učiteljev, vzgojiteljev, vrstnikov 
in njih samih. Na tej poti jim lahko pomagajo predvsem s svojim 
vzgledom. Spremljajo naj njihov napredek, jih vzpodbudijo in 
naj se veselijo njihovih uspehov. 

Posebej se je zahvalila učiteljem in vzgojiteljem za njihovo 
poslanstvo, saj so vir znanja naših otrok. Prosila jih je, da na 
otroke prenesejo kar največ, kar nosijo v sebi. Hkrati pa naj 
bodo potrpežljivi in ob enem zahtevni. S svojim vzgledom pa 
naj otrokom kažejo pot v prihodnost.

Naj bo novo šolsko leto nov izziv. Za zdaj je to nov in nepopisan 
list v knjigi izobraževanja, za katerega se bomo vsi potrudili, 
da bo popisan z uspehom.

Obilo uspehov v novem šolskem letu in varnosti v prometu 
vam želijo Občina Ruše, Osnovna šola Janka Glazerja, 
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše in 
Policijska postaja Ruše.

Zapisala & foto: Občinska uprava

Uspešno in varno v novo šolsko leto
PRVI ŠOLSKI DAN
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Vrhunec poletnega dogajanja na Štajerskem 
23. LETNI ODER RUŠE 2022

Že 23 let festival Letni oder Ruše, z vrhunskimi izvajalci na butičnem kamnitem amfiteatru z 90-letno tradicijo, ponuja 
nepozabna doživetja. Festival je otvorila županja, ki je napovedala prenovo ruškega kulturnega bisera. Tadej Toš, pa je z 
otvoritvenim s stand up nastopom, avditorij v osrčju narave, napolnil do zadnjega kotička. Toliko smeha že dolgo nismo slišali.

Naslednji dan je sledil koncert priljubljene sarajevske skupine Crvena jabuka, ki je razvnela publiko s svojimi uspešnicami, 
kot so Ima nešto od srca do srca, "Volio bih da si tu", "Nekako s proljeća", "Stižu me sjećanja", "Tugo, nesrećo", "To mi radi" 
… Občinstvo je bilo očarano nad koncertom. Zabava se je nadaljevala do jutranjih ur s triindvajsetletnim DJ-jem iz Maribora, 
znanim pod umetniškim imenom Domitri, ki je navdušil s svojimi live-mixi.

Občinstvo na Letnem odru Ruše 2022

Tadej Toš, 11. 8. 2022

DJ Domitri, 12. 8. 2022 The Sticky Licks, 13. 8. 2022

Crvena jabuka, 12. 8. 2022
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Štajersko-koroški rockerji The Sticky Licks in mariborska skupina Alo!Stari je impresionirala mlajše generacije, medtem ko je 
za starejšo generacijo in nepozabne glasbene ter plesne hite iz obdobja dance glasbe poskrbel Ice Simony DJ. Mnogi so z 
navdušenjem večer opisali kot »Yucatan na prostem«, ki jih je popeljal v mladostna leta. 

Smeha in veselja ni manjkalo tudi na avtorski gledališki predstavi Toneta Partljiča z naslovom Krivica boli, ki jo je uprizorilo 
Kulturno društvo Pekre - Limbuš. Pisatelj Tone Partljič je ob 90-letnici gledališča nagovoril občinstvo in spregovoril o zgodovini 
gledališča Pod goroj, o kulturi v kraju in njenem pomenu za vse nas. 

Prepričljiv, iskren, energičen, čustven in dinamičen koncert je izvedla glasbena zasedba Hamo & Tribute 2 Love, ki nedvomno 
sodi v prve vrste slovenske rock glasbe. Za romantične večera pa so poskrbeli tudi Eva Boto in glasbena skupina Kvatropirci. 

Alo!Stari, 13. 8. 2022

Tone Partljič na Letnem odru Ruše 2022

Hamo & Tribute 2 Love, 19. 8. 2022

Kvatropirci, 21. 8. 2022 Kvatropirci in romantika na Letnem odru Ruše

Predstava Toneta Partljiča: Krivica boli (KD Pekre Limbuš), 18. 8. 2022

Eva Boto, 14. 8. 2022

Ice Simony DJ, 13. 8. 2022
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Z najmlajšimi smo se zabavali ob otroških predstavah Princesa Zala in vitez Rok (Zavod Enostavno Prijatelji), Maček Muri išče 
kroniko (Družinsko gledališče Kolenc) in Darko Smetarko (KUKUC gledališče). 

V sklopu festivala so lahko ljubitelji kulinarike in gurmani poskusili dobrote različnih gostinskih ponudnikov.

Zapisala se je 23. uspešna zgodba festivala Letni oder Ruše na krilih 90-letne tradicije letnega gledališča Pod goroj. Letošnji 
festival, ki je bil poln glasbe, gledališča, humorja, pravljic, predstav za najmlajše, športnega dogajanja in predvsem druženja, 
je ponujal obiskovalcem zabavo, sprostitev in nepozabna doživetja. Pozitivno vzdušje, ki smo mu bili priča na začetku festivala, 
se je do zaključka le še multipliciralo. Saj festival so ljudje. Ljudje, ki ga financirajo, ustvarjajo, organizirajo, podpirajo in 
obiskujejo. Ljudje, ki želijo biti del čarobne zgodbe, ki jo vsako leto znova ustvarimo v Rušah. 

          Zapisal: Javni zavod Športni park Ruše
            Foto: MP Produkcija/pigac.si

Predstava Darko Smetarko (KUKUC gledališče), 15. 8. 2022

Predstava Maček Muri išče kroniko (Gledališče Kolenc), 17. 8. 2022

Del organizacijske ekipe festivala Letni oder Ruše 2022

Veliko nas je bilo.

Predstava Princesa Zala in vitez Rok (ZEP), 16. 8. 2022
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Spust, imenovan »zDRAVAntura«, je potekal od čolnarne 
pod Športnim parkom Ruše do Drava Centra (Limbuško 
nabrežje). Okoli 50 rekreativcev se je zbralo ob 10. uri na 
čolnarni in po krajšem predavanju o varnosti na vodi (Dravi) 
je sledil spust z lastnimi plovili ali plovili organizatorjev, ki je 
ob čudovitem vremenu trajal dve uri in pol. Spust pomeni 
sprostitev, druženje in zabavo. Ob zaključku pa je kljub 
nevihti sledila pogostitev in pozitivno vzdušje ob izmenjavi 
izkušenj ter vtisov.  

Javni zavod Športni park Ruše pripravlja spust v soorganizaciji 
s športnim društvom PureSport, Občino Ruše, Green cafe 
Ruše, Drava Centrom in ostalimi partnerji ter podporniki 
dogodka. Na ta način želimo ljudem predstaviti in približati 
možnosti za preživljanje prostega časa na in ob Dravi, kar 
omogoča boljšo kvaliteto bivanja. 

Zapisal: Javni zavod Športni park Ruše
Foto: MP Produkcija/pigac.si

Spust po Dravi 
zDRAVAntura

Razstava ročnih del ČEBELIC

IZ ROK ČEBELIC

Članice sekcije ČEBELICE, ki delamo v KUD Franjo Sornik 
Smolnik, ustvarjamo že 39 let. Za začetek ima zasluge gospa 
Slavka Kamerički. Leta 1983 je zbrala skupino žena in deklet 
ter pričela z rednim sestajanjem in z ročnim delom. Od takrat 
smo ročnodelke pripravile res mnogo razstav.

Tako je bilo tudi letos, 2. in 3. julija. Vsaka razstava je 
prispevek k bogatejšemu kulturnemu življenju naše občine. 
Res smo ponosne, da vztrajamo, saj imamo kar nekaj članic 
z zlatim, srebrnim in bronastim priznanjem JSKD. Kvačkamo, 
pletemo, vezemo, klekljamo, izdelujemo prtičke, zavese, 
vizitke, predpasnike in različna oblačila. 

Veliko časa smo v preteklih letih, in tudi letos, namenile 
izdelavi izdelkov, s katerimi smo želele razveseliti naše 
občane v domovih za ostarele. Podarili smo jim nogavice in 
copate. Letos pa izdelujemo kape, šale in rokavice za otroke 
iz socialno šibkih družin. Projekt z naslovom "Da jih ne bo 
zeblo" izvajamo vse ročnodelke v občini. Menimo, da se res 
lahko pohvalimo s tem pristnim humanitarnim delom, ki ga 
financira naša občina. 

Razstavo je postavila in oblikovala naša Ksenija Šef, ki je 
uspela z občutkom za estetiko napraviti v kleti Doma krajanov 
Smolnik res lepo razstavo, obogateno s prekrasnimi šopki 
cvetja, ki so očarali naše številne obiskovalce. 

Na otvoritvi razstave je bila tudi županja Urška Repolusk, 
ki redno spremlja naše delo. Vesele smo bile, da so nas 
obiskale ročnodelke iz naše in tudi iz drugih občin. Sedaj, ko 
smo že dobri dve leti v koronačasu, smo še z večjim veseljem 
poklepetale in se podružile. Pozna se, da nam je to manjkalo. 

Zahvaljujem se naši Kseniji, vsem mojim članicam in seveda 
tudi donatorjem, ki so nam pomagali pri izvedbi.

In še naše želje za naprej. Želim si le, da bi bile zdrave, da 
bi se lahko družile brez omejitev in seveda delale po svojih 
najboljših močeh. Še naprej bomo s svojimi izdelki pomagale 
starejšim in otrokom, ki to potrebujejo. S temi dobrimi deli 
poskrbimo tudi za to, da se tudi same boljše počutimo.

Neznani avtor je zapisal: «Sreča je dišava, ki je ne moreš izliti 
na druge, ne da bi poškropila tudi tebe.«

Zapisala & foto: Zdenka Vidmar, vodja sekcije
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Zavod za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše – RASTemo skupaj
JAVNI ZAVOD RAST RUŠE VABI
Dolgotrajna oskrba je sodobna oblika pomoči starejšim, ki 
živite doma in si želite nekaj ur dnevno preživeti v družbi ali 
potrebujete občasno pomoč in pozornost, morda že težje 
skrbite zase in vam hišna in gospodinjska opravila vzamejo 
preveč moči in energije. Omogoča vam, da s pomočjo 
storitev dolgotrajne oskrbe čim dlje ostanete v domačem 
okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi. 

Storitve dolgotrajne oskrbe se izvajajo v Zavodu RAST Ruše 
vse delovne dni, od ponedeljka do petka, med 9.00 in 16.00 
uro in na domu (tudi popoldne in ob sobotah kot storitev 
pomoč na domu) po predhodnem dogovoru. Poskusno s 1. 
oktobrom pričenjamo z izvajanjem zdravstvene in socialne 
oskrbe v sklopu storitev dolgotrajne oskrbe.

Za vse tiste, ki si težko zagotovite prevoz ali potrebujete 
spremstvo, vam zagotovimo brezplačen prevoz v dnevni 
center in domov z našim vozilom PROSTOFER in po potrebi 
s spremstvom. Za naročilo prevoza vsaj 3 delovne dni prej 
pokličite na 030 479 856 ali  brezplačno telefonsko številko 
080 10 10.

Kaj ponuja dolgotrajna oskrba?

Izhodišče skupnega soustvarjanja so odnosi, dobro počutje 
in kakovostno sobivanje:

• približanje (prostorsko, dejavnostno in odnosno) življenja 
običajnemu življenju v domačem okolju;

• socialno oskrbo (podpora pri ohranjanju socialnih stikov, 
pomoč pri urejanju osebnih in upravno-pravnih zadev, 
udeležbi na dogodkih, izvajanju aktivnosti prostega časa 
…) in po potrebi zdravstveno oskrbo (merjenje vitalnih 
funkcij, krvnega sladkorja, priprava, dajanje in nadzor 
nad jemanjem že predpisanih odmerkov zdravil v skladu 
z navodili zdravnika, spremljanje psihofizičnega stanja 
uporabnika, priprava in aplikacija zdravil ter inzulina …);

• dnevne aktivnosti, skladne s potrebami in željami vseh 
soprisotnih v dnevnem centru;

• stalni stik in spoštljiv odnos;
• reden stik s svojci in obiskovalci;
• izbira uporabnika o možnostih vključitve (glede na potrebe) 

− vsak dan ali zgolj določene dneve v tednu;
• dnevni časovni prihod in odhod uporabnikov dnevnega 

centra glede na željo in potrebo po vključitvi, tudi s 
pomočjo spremljevalke;

• zagotavljanje občutka varnosti.

Katere aktivnosti so na razpolago?

Bistvo vseh aktivnosti je skupno soustvarjanje dneva:
• sodelovanje v skupnih dnevnih aktivnostih:

  fizične aktivnosti z namenom krepitve telesne 
kondicije (vadba za moč, vzdržljivost, gibljivost, 
ravnotežje, kardio vaje in vaje za ohranjanje mobilnosti …) 
in »prevetritve možganov«;

  aktivnosti z namenom ohranjanja kognitivnih 
sposobnosti (miselne igre, uporaba kreativnih tehnik, 
ročna dela, skupno prebiranje dnevnega časopisja, 
potopisna predavanja, razprave, izmenjava izkušenj iz 
preteklosti ...);

  aktivnosti, ki skozi pogovor omogočajo možnost 
pripovedovanj svojih zgodb;

  omogočanje čustvenih, doživljajskih sposobnosti 
(emocionalno sporazumevanje, sodelovanje z dotikom, 
iskanja virov pozitivnih doživljanj pri uporabnikih ...);

  aktivnosti z namenom vključevanja v izobraževalne 
in kulturne dejavnosti (udeleževanje na prireditvah, aktivna 
udeležba na prireditvah, izleti, možnost pridobivanja novih 
znanj za uporabo v domačem okolju − npr. računalniška 
znanja, o pomenu zdravega življenja, gibanja, kaj lahko 
storim zase in za svoje zdravje ...);

  medgeneracijsko sodelovanje (druženje s srednjo 
in mlajšo generacijo − osebna druženja in skupinska 
druženja, udeležba uporabnikov v drugih oblikah druženja 
izven dnevnega centra ...).

Pri vseh dnevnih aktivnostih se upošteva vaše želje in 
zmožnosti. Aktivnosti so zasnovane na način, da spodbujajo 
sodelovanje vsakega izmed vas in vašo izbiro po vključitvi.

Kdaj ste upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe in vključitve 
v dnevni center?

Vsi, ki izpolnjujete enega izmed naštetih pogojev, ste 
upravičeni do dolgotrajne oskrbe in vključitve v dnevni center:

• imate željo biti aktivni,
• ste v pokoju ali starejši od 65 let in zaradi starosti ali drugih 

razlogov, ki spremljajo starost, težje samostojno živite in 
potrebujete manjši obseg neposredne pomoči ali zgolj 
druženje,

• ste v pokoju ali starejši nad 65 let, z zmernimi ali težjimi 
starostnimi ali zdravstvenimi težavami in potrebujete 
večji obseg neposredne pomoči, vendar ste zmožni z 
organiziranim prevozom priti v naš center,

• se morda soočate s starostno demenco ali drugimi 
sorodnimi stanji in potrebujete delno ali popolno pomoč.

Kako se lahko vključite v program dolgotrajne oskrbe in 
dnevni center?

Vključitev se prične na vašo pobudo, potrebo ali željo. 

Prošnjo za vključitev lahko vložite sami ali vaš svojec osebno 
na sedežu Zavoda RAST Ruše, Mariborska 31, 2342 Ruše, 
po telefonu na tel. št. 02/ 66 88 447, pisno ali preko 
elektronske pošte info@zavod-rast.si.

• Vodja ali koordinatorka se ob ugotovitvi upravičenosti do 
storitve in v skladu z vašimi željami in potrebami z vami 
dogovori za vaš prvi obisk.
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• Če ob prvem obisku ocenite, da je to za vas oblika 
podpore, ki jo potrebujete, z vami sklenemo dogovor o 
sodelovanju in soustvarimo osebni načrt pomoči ter se 
dogovorimo o dnevnem časovnem prihodu in odhodu, 
glede na vašo željo ali potrebo po vključitvi. Vključite se 
lahko vse dni v tednu, od ponedeljka do petka (pomoč na 
domu tudi popoldne oz. ob sobotah) ali zgolj ob določenih 
dnevih v tednu po vaši izbiri.

• Ob vključitvi je treba poleg pisne prošnje z osebnimi in 
kontaktnimi podatki v primeru posebnih zdravstvenih težav 
priložiti tudi mnenje zdravnika o vašem zdravstvenem 
stanju.

• Zaradi vaših spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, 
socialnih ali drugih okoliščin) se lahko dogovor in osebni 
načrt o sodelovanju spreminjata (povečan, zmanjšan 
obseg vključitve v dnevni center, sprememba dnevnega 
časovnega prihoda ...).

• Spremljamo tudi vaše zadovoljstvo z našimi storitvami, zato 
je zaželeno, da izrazite vaše mnenje o izvajanju storitev.

• Po potrebi z namenom celostne oskrbe na domu 
sodelujemo tudi z drugimi službami (Center za socialno 
delo Ruše, Rdeči križ, Karitas, ponudniki hrane, drugimi 
nevladnimi organizacijami ...).

S 1. oktobrom 2022 v Zavodu RAST Ruše pričnemo tudi z 
izvajanjem storitve Pomoč na domu:

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri 
oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in 
nega osebnih ortopedskih pripomočkov);

• gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje 
in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 
priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Kakšna je cena storitev/programov?

Storitve/programi dolgotrajne oskrbe in dnevnega centra 
so brezplačni, razen stroška prehrane in storitve pomoči na 
domu. Sredstva zagotavlja Občina Ruše.

REDNE DEJAVNOSTI ZAVODA

MEDGENERACIJSKI CENTER  

Medgeneracijski center deluje vsak delavnik med 9.00 in 
16.00 uro v Zavodu RAST Ruše. 

Vsako jutro od 9.00 do 10.00 pričnemo z druženjem ob 
čaju, kavi in klepetu. Ob 10.00 sledijo raznovrstne aktivnosti 
po urniku. Od 11.00 naprej sledijo prostočasne aktivnosti. 
Vse dejavnosti medgeneracijskega centra so brezplačne.

Dejavnosti med 10.00 in 11.00:

VSAK PONEDELJEK: SPROŠČANJE Z JOGO
VSAK TOREK: KREATIVNO ŠIVILJSKI KOTIČEK 
VSAKO SREDO: TELOVADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO
VSAK ČETRTEK: AKTIVNI PILATES
VSAK PETEK: USTVARJALNE DELAVNICE
                        PIKADO, ob 17.00

SVETOVANJA

(U)PRAVNO SVETOVANJE, vsako sredo od 9.00 do 10.00 
in od 15.00 do 16.00 (po predhodni prijavi)
Splošni (u)pravni nasveti, uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, delitve premoženja, skrbništvo, stiki, preživnina, 
zapuščinski postopki …

SVETOVANJE IN PODPORA PRI DEMENCI osebam v 
zgodnjih fazah demence, svojcem, negovalcem oseb z 
demenco in drugim: vsak tretji ponedeljek v mesecu ob 
14.00 (po predhodni prijavi).

TERAPEVTSKO SVETOVANJE mladostnikom, staršem 
mladostnikov ter starostnikom in njihovim svojcem: vsako 
tretjo sredo v mesecu ob 17.00 (po predhodni prijavi).

MOŽNOST UPORABE PROSTOROV
Zavod RAST Ruše nudi možnost najema/uporabe prostorov 
za različne dejavnosti, aktivnosti, dogodke ... Za več 
informacij nam pišite.

NAPOVEDUJEMO in PREDSTAVLJAMO

KULTURA IN GLASBA

RAzSTavišče

RAzSTavišče vsak mesec dobi novo preobleko. V mesecu 
juliju je gostilo razstavo ob 31. obletnici delovanja Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo. Obiskovalci so 
si lahko ogledali fotografije, ki so nastajale vse od časa 
osamosvojitvene vojne do danes, ter oblačila in opremo 
pripadnikov takratne teritorialne obrambe. 

V času aktivnih počitnic je RAzSTavišče predstavilo likovne 
izdelke, ki so nastali na ustvarjalnih delavnicah. 
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Konec avgusta in v septembru so svoja likovna dela predstavili 
člani Likovne sekcije Društva upokojencev Ruše. 

Ob Svetovnem dnevu arhitekture in glasbe je na RAzSTavišču 
na ogled razstava z bogatim spremljevalnim programom – 
predavanji na temo arhitekture in čajanko za prijetno druženje 
ob glasbi. 

Svoja dela razstavljajo sodelujoči na likovnem natečaju, 
otroci, ki obiskujejo vrtec Ruše, učenci OŠ Janka Glazerja 
Ruše, OŠ Lovrenc na Pohorju in OŠ Selnica ob Dravi ter 
dijaki Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše.

Ob otvoritvi bodo potekala zanimiva in zabavna predavanja 
s predstavitvijo zgodovine arhitekture in njenega pomena. 
Potovali bomo v čas starega Rima in stare Grčije, pogovarjali 
pa se bomo tudi o današnjih, sodobnih stavbah. 

Otvoritev razstave bo v torek, 4. oktobra 2022, ob 10.00 uri. 
Vabljeni!

LUTKOVNA PREDSTAVA ZA PRVOŠOLČKE 

Prvi vstop v šolo je velik korak in sprememba v življenju 
otroka. Da bi ta dan vsem, ki so letošnje leto prvič sedli v 
šolske klopi, ostal v lepem spominu, je zanje Zavod RAST 
Ruše organiziral lutkovno predstavo z naslovom Križem 
kapica. Predstavo je izvedla lutkovna skupina Korenine. 

VEČER ELVISA PRESLEYA

V petek, 2. septembra, je na Zavodu RAST Ruše potekal 
glasbeni DISCO večer Elvisa Presleya. Sprostili smo se 
ob zimzeleni glasbi, navdušil pa nas je gost večera, Samir 
Kobler. S predstavitvijo Elvisa Presleya smo pričeli nov cikel 

spoznavanja glasbe ob skupnih večerih in poplesavanju. 

PREDSTAVITEV KULTURNIKOV

Cikel predstavitve kulturnikov se nadaljuje. V marcu smo 
predstavili nadobudno mlado pisateljico Tjašo Gašparič ter 
kitaristko Veroniko Kašman, v juniju pa smo gostili umetnico, 
ilustratorko in arhitektko Hano Nekrep. Na septembrski 
in hkrati zadnji predstavitvi pa smo gostili gospoda Jožeta 
Beigota iz Lovrenca na Pohorju. Gospod Beigot je umetniška 
duša, ki svoje pesniške občutljivosti ne skriva pred okolico, 
temveč jo preliva na papir in tako sta izpod njegovega peresa 
nastali dve pesniški zbirki, »Rdeča vrtnica« in »Pomladi ne 
moreš odpovedati«. Za glasbeno popestritev pa je poskrbelo 
Društvo Glazerjeva domačija. 

OTVORITEV GALERIJE MIRKA VOVŠKA 

Občina Ruše je v sodelovanju z Javnim zavodom RAST 
Ruše vzpostavila muzejsko zbirko ter Galerijo Mirka Vovška. 
V njegovo čast smo predstavili prvo razstavo z njegovimi 
likovnimi deli skozi zgodovino, njegovo življenje, predstavitev 
pedagoga, kulturnika in osebnost pa je pripravila kustosinja, 
dr. Irena Mavrič-Žižek. Del razstave so ob mednarodnem 
letu stekla tudi stekleni izdelki steklarne na Glažuti. Otvoritev 
je potekala v ponedeljek, 26. septembra 2022, ob 18.00 
uri v Domu kulture Ruše. Za kulturni program so poskrbeli 
učenci in učitelji Osnovne šole Janka Glazerja v Rušah, kjer 
je pokojni Mirko Vovšek 33 let ravnateljeval.
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SOŽITJE GENERACIJ

AKTIVNE POČITNICE

Zavod Rast Ruše je v sklopu svojega medgeneracijskega 
centra za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda v 
času poletnih počitnic v juliju in avgustu izvedel AKTIVNE 
POČITNICE in jim omogočili aktivno preživljanje prostega 
časa. 

Za otroke smo pripravili bogat program, obiskali smo 
nekatere pomembne institucije v našem kraju, se seznanili 
z delom lovca, gasilca, knjižničarja in farmacevta, obiskali 
smo glasbeno šolo, poslušali pravljice, veliko smo ustvarjali, 
pekli mafine, ameriške palačinke in vaflje, se gibali in igrali. 
V obeh terminih smo izvedli celodnevni izlet, julija smo si 
ogledali znamenitosti v Lovrencu na Pohorju, avgusta pa smo 
se z vlakom odpravili v Maribor v Pokrajinski muzej. V času 
festivala Letni oder smo na dve delavnici povabili tudi otroke, 
ki se niso udeležili aktivnih počitnic, in poslikali zunanjo 
steno ter izdelali ljubke lutke iz papirja. Dogodivščine so bile 
nepozabne. 

LETOVANJE PUNAT 2022

V sklopu Aktivnih počitnic Zavoda Rast Ruše smo se z otroki 
iz naše občine udeležili letovanja OZ RK  Maribor v Punatu 
na otoku Krku. Deset dni morja, sonca, druženja, različnih 
delavnic in aktivnosti je samo delček našega pestrega 
programa. Odkrivali smo talente Punata in med našimi otroki 
našli najboljše. Bravo Marko in Tjaša! Na delavnicah smo 
ustvarjali svoje razglednice, izdelovali nakit, se učili vezenja, 
igrali bridge, različne družabne igre in namizni tenis. Seveda 
pa je bila najbolj obiskana delavnica mežikanja. 

Na plaži smo tekmovali v vodnih športnih igrah, plavali in tudi 
plesali. Ampak večerni ples je bil pa zakon. Stkali smo veliko 
novih prijateljstev in si zadnji dan obljubili, da se prihodnje 
leto spet srečamo.

Iskrena hvala Občini Ruše, da je toliko otrokom omogočila 
letovanje in jim polepšala počitnice. Hvala tudi RK Ruše in 
gospe Renati Štritof za sodelovanje in vso pomoč.

KULINARIKA 

V svet kulinarike nas vsak mesec popelje gospa Štefka Kop 
− Štefkine dobrote in pod njenim mentorstvom nastajajo 
najrazličnejše dobrote. V avgustu smo v času aktivnih 
počitnic pekli raznovrstne ameriške palačinke in vaflje s prelivi 

Občina Ruše je letos namenila za letovanje otrok 18.782,47 
evrov, kar je bilo nekoliko več od načrtovanih 11.500,00 
evrov. Letovanje je bilo omogočeno 60 otrokom.
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najrazličnejših okusov. V septembru pa smo se preizkusili v 
kuhi skutinih cmokov brez glutena. 

V mesecu oktobru bomo skuhali »nekaj na žlico«. Dobrodošli, 
da se nam pridružite v torek, 6. oktobra 2022, ob 10.00 uri. 
Sočasno bo potekalo tudi srečanje dnevnih centrov Lovrenca 
na Pohorju in Ruš.

SOCIALNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV − DRUŽENJE 
VDC-ji 

Po zasluženih počitnicah se polni energije spet povezujemo 
in z novimi idejami skupno ustvarjamo, se družimo in si tako 
polepšamo vsakdanjik. VDC-ji se v RAST-u sestanejo en 
četrtek v mesecu, tokrat v četrtek, 29. septembra ob 10.00 
uri.

TEDEN OTROKA IN MEDNARODNI DAN STAREJŠIH 

V Tednu otroka, od 3. do 7. oktobra 2022, in ob mednarodnem 
dnevu starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, bodo v 
Zavodu RAST Ruše potekale številne dejavnosti, predavanja 
in dogodki, s katerimi bomo zaobjeli osrednjo temo Tedna 
otroka 2022 »Skupaj se imamo dobro«.

Vabimo vas, da spremljate naša obvestila, spletno in 
Facebook stran, kjer boste našli več informacij.

Vsi dogodki razen MEDGENERACIJSKEGA SREČANJA: 
SKUPAJ SE IMAMO DOBRO v petek, 7. oktobra 2022, 
potekajo v Zavodu RAST Ruše in se pričnejo ob 10.00 uri:

PONEDELJEK, 3. oktober 2022 
PREDAVANJE in POGOVOR z go. Lidijo Breznik, mag. soc. 
geront.
»Spoznaj demenco, podpora po diagnozi« - Zavod ALOJA 
Maribor  

TOREK, 4. oktober 2022 
ARHITEKTURA IN GLASBA – OTVORITEV RAZSTAVE IN 
ČAJANKA
Otvoritev razstave na temo arhitektura, predavanja o zgodovini 
arhitekture in pokušina čajev.

SREDA, 5. oktober 2022 
DAN ZA SPREMEMBE: PREDSTAVITEV DELOVANJA 
HOSPIC-a in FOTOGRAFSKA RAZSTAVA FOTOGRAFA 
MATIJE TOMCA »Prostovoljstvo v Hospicu«

ČETRTEK, 6. oktober 2022 
KULINARIKA »JED NA ŽLICO« in SREČANJE DNEVNIH 
CENTROV LOVRENC NA POHORJU IN RUŠE

PETEK, 7. oktober 2022 
MEDGENERACIJSKO SREČANJE: SKUPAJ SE IMAMO 
DOBRO

Ob 15.00 raznovrstne delavnice in živ žav za vse generacije, 
ob 17.00 uri kulturni program, ob 18.00  druženje ob zvokih 
skupine KARNEOLI. 
Dogodek bo potekal v Športni dvorani Ruše (Šolska ulica 16, 
Ruše).

PONEDELJEK, 24. oktobra 2022 ob 14.00 
POGOVORIMO SE O DEMENICI
Predavanje in pogovor z ga. Lidijo Breznik, mag. soc. geront. 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

Na Zavodu RAST Ruše skrbimo za zdrav življenjski slog. 
V dnevnem centru ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med 
10.00 in 11.00 uro izvajamo brezplačno telesno vadbo.

Sproščanje z jogo poteka vsak ponedeljek. Vaje za 
raztezanje, krepitev ravnotežja, skrb za telo in sprostitev uma 
z meditacijo. Joga je primerna za vse starosti in tiste z zmerno 
gibljivostjo. S seboj potrebujete športna oblačila, podlogo in 
steklenico vode.

Telovadba za zdravo hrbtenico poteka vsako sredo. Vaje 
za zdravo hrbtenico so izjemno pomembne in pripomorejo 
k lajšanju bolečin v hrbtenici. S seboj potrebujete športna 
oblačila, podlogo in steklenico vode. Pričetek drugo sredo v 
mesecu septembru.

Aktivni pilates poteka vsak četrtek. Pilates je vadba za 
oblikovanje mišic in skrb za telo. Primeren je za tiste, ki želijo 
okrepiti svojo moč, oblikovati mišice in urediti telesno težo. 
S seboj potrebujete športna oblačila, podlogo in steklenico 
vode.

AKTIVNE POČITNICE

Naslednje aktivne počitnice so krompirjeve počitnice, ki 
potekajo od srede, 2. novembra 2022 do petka, 4. novembra 
2022. Z zanimivimi delavnicami in prireditvijo bomo obeležili 
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tudi dan reformacije. Za več informacij spremljajte objave in 
program na spletni in Facebook strani zavoda.

UČNA POMOČ osnovnošolskim otrokom

Od 1. oktobra dalje nudimo učno pomoč osnovnošolskim 
otrokom, vsak dan med 13. in 15.30 uro po predhodni prijavi.

Kontaktni podatki: 
Zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše
Mariborska 31, 2342 Ruše

Elektronska pošta: info@zavod-rast.si
Telefonska številka: 02 66 88 447 ali 031 764 169 ali 02 
66 88 446.
Vabljeni!

Besedila & foto: Javni zavod Rast Ruše

POSTANI UPORABNIK ali  PROSTOVOLJEC ZAVODA RAST RUŠE
in seveda PRIDI na Mariborsko 31, Ruše.

Pokličite nas na 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-rast.si.

Razstava OZ VVS Ruše ob 31. obletnici delovanja združenja

NAJ NE BO POZABLJENO

Veterani vojne za Slovenijo smo za obiskovalce Zavoda RAST 
Ruše pripravili retrospektivno razstavo o delovanju združenja 
v samostojni Sloveniji.

Poleg slik, ki zajemajo naše delovanje v preteklih letih, smo 
razstavili tudi predmete in uniforme pripadnikov takratne 
TO, vključno z uniformo takratnega komandanta štaba TO 
enovite občine Ruše. Razstavo in opremo, ki so jo uporabljali 
udeleženci vojne za Slovenijo, so si ogledali tudi otroci, ki so 
se udeležili Aktivnih počitnic Zavoda RAST Ruše. Pokazali so 
veliko zanimanje za dogodke v času osamosvojitvene vojne, 
preizkusili razstavljene predmete, si nadeli oblačila in celo 
zlezli v spalno vrečo. Na razstavljenih slikah so lahko otroci 
prepoznali svoje dedke, strice, pa tudi sebe, saj veterani 
redno obiskujemo prvošolce vseh treh osnovnih šol.

Naš podpredsednik Ivo Eder je otrokom predstavil, kako se 
uporablja pribor za čiščenje vojaških škornjev in kompas, 
ponazoril je uporabo lopate, ki je lahko tudi motika in pokazal, 
kako priročna je vojaška pelerina. 

Nadvse zanimiva je bila tudi torba komandanta iz tistih časov, 
saj so v njej predmeti, ki jih danes skorajda več ne vidimo.

Delovanje veteranov v času vojne sta otrokom predstavila 
sedaj častni predsednik OZ VVS Ruše Tone Sračnik in 
podpredsednik združenja Ivo Eder.

Otvoritve razstave so se poleg naših članov udeležili tudi 
županja Občine Ruše gospa Urška Repolusk, podžupan 
gospod Andrej Pliberšek ter direktorica občinske uprave 
gospa Katja Markač Hrovatin. Prav vodstvo Občine Ruše 
nam je v lanskem letu, ko smo praznovali 30 let samostojne 
Slovenije, omogočilo izdelavo 30 panojev, za kar se iskreno 
zahvaljujemo.

Veterani vojne za Slovenijo bomo še naprej aktivno sodelovali 
in delovali na področju vseh treh občin.

Naj ne bo pozabljeno!

Zapisala: Cveta Svenšek, za OZ VVS Ruše
Foto: Jože Bačun in Zavod Rast Ruše
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Ob svojem jubileju, ki je med festivali avtorske glasbe precej 
redek pojav, je KANTFEST tokrat postregel s posebnim 
programom, ta se v času redakcije še ni zaključil, ampak se 
nadaljuje tudi drugod po Sloveniji in v tujini.

V petek, 9. septembra smo v prepolni dvorani Javnega 
zavoda Rast Ruše lahko spremljali tistih osem glasov, ki jih 
je žirija izbrala za tradicionalni večer, v katerem se kantavtorji 
pomerijo za naklonjenost žirije in publike. Nastopili so: Mišel 
Ristov – Amo, Nebojša Pop Tasić, Urška − Urška Bančič, 
Zvezdana Novaković, Mihael Lajlar, Laetitia Pohl – Kiki & 
Jaka Florjančič, Janez Ogris, Eka Yokodo (Ukr) ter, zdaj že 
legendarni, Adi Smolar. 

20 let mednarodnega festivala kantavtorstva KANTFEST International
20. KANTFEST
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Med velikim glasovanjem, v katerem je žirija uveljavljenih 
imen, Urška Čop Šmajgert, Tea Klobčar, Gregor Bauman, 
Jure Potokar, Adi Smolar in Jani Kovačič, izbirala zlato, 
srebrno in bronasto Kanto festivala, je občinstvo glasovalo 
za »tisto«, ki bo dobila njihovo nagrado − Vox populi. V tej 
ustvarjalni »pavzi« je  najbolj znani pohorski endemit, Matjaž 
Javšnik, zabil zadnji žebelj v resnost in spodobnost, ki je do 
tistega trenutka gospodarila med občinstvom. Ko bi le vse 
volitve potekale s toliko smeha.

Ne glede na vse dogajanje smo dobili čisto resne nagrajence: 
zlata Kanta je postala Urška − Urška Bančič z električno 
kitaro, srebrna Kanta: raper Mišel Ristov – Amo, bronasta 
pa harfistka Zvezdana Novaković, ki je dobila tudi nagrado 
občinstva, Vox populi! 

Pestra paleta glasov in zvokov. Zaključil je Adi Smolar s 
predstavitvijo svoje vinilne plošče, Pasji dnevi za kantavtorje, 
ki jo je v nekaj primerkih celo podaril izžrebanim glasovalcem. 
Tako je še publika dobila svojo nagrado!

Če se ozremo nazaj; Kantfest je svojo  zgodbo pričel v Rušah, 
vmes pa je seveda vandral povsod tja, kjer ga imajo radi. Od 
začetka se je navadil, da je treba potovati in se premikati, da 
lahko preživi le kot mobilen festival. To je njegovo vodilo tudi 

za naprej. Po Mariboru (10. in 16. septembra) in Ljubljani 
(15. septembra) smo 23. septembra odpotovali v Novi 
Sad, naša produkcija predstavlja Slovenijo na partnerskem 
festivalu Takt. 

Naj poudarimo, da letošnjega festivala ne bi bilo brez podpore 
in sodelovanja: koproducentov Kluba KU KU, Glazerjeve 
domačije, Ministrstva za kulturo, PRISTOP d.o.o., Javnega 
zavoda Rast Ruše, Javnega zavoda Športni park Ruše, 
Lutkovnega gledališča Maribor, Kid Kibla, OŠ Janka Glazerja 
Ruše, Društva X-OP, Radia Prvi − RTV SLO, Radia Maribor − 
RTV SLO in Občine Ruše.

Predvsem pa nas ne bi bilo brez ekipe, ki je letošnji festival 
izpeljala, iskrena hvala: Kuki, Pala, Stanko, Jure, Mojca in 
Cultivategood.si za nov obraz in nov začetek Kantfesta.  

Še enkrat znova se je izkazalo, kako pomembno je 
povezovanje in tudi na ta način Kantfest kaže svojo živo silo.

Zapisal: Peter Andrej, Glazerjeva Domačija
Foto: Slavko Rajh
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Nedavno se je, kot del spremljevalnega programa LOR 
2022, zaključil tudi naš pravljičarski festival 11. Pohorska 
pravljica, ki je potekal od 12. do 21. avgusta 2022.

Ta pod svojo streho zajema pravljice, povesti in zgodbe o 
gozdu, temu prvobitnemu svetu, v prvi vrsti pa o Pohorju, ki 
nas vse Pohorce obdaja, raz-dvaja in povezuje, vključno z 
reko Dravo in njenim svetom.

V šestih dogodkih, ki smo jih izvedli, se je predstavila pisana 
paleta izvajalcev. Poleg pripovedovalk in pripovedovalcev smo 
lahko srečali tudi glasbenike in ilustratorje, ki so na pravljične 
teme pripravili delavnice. V svoj program smo tokrat povezali 
tudi ustvarjalce, ki so jih življenjske posebnosti zaznamovale, 
da živijo in ustvarjajo drugače od običajnih ljudi. 

Že na uvodni dan, v petek, 12. avgusta, smo v obliki 
kamišibaja lahko sledili Leopoldovim živahnim tačkam, knjigi 
kratkih zgodb, ki jih je napisal Luka Prosnik, ilustracije pa 
narisala Maiken Zupančič Danko. Luka se je izkazal tudi kot 
duhovit in diplomatski sogovornik, ki vseeno ceni resnico.

V naslednjih dneh, ki so sledili, smo »Pravljico« reševali izpod 
nemilega neba in prestavljali prizorišče z igrišča vrtca OŠ v 
zavod Rast na Mariborski 31 in uspeli izvesti še vse ostalo:
Luka Šulc in Sašo Martinjak sta predstavila Sašove kratke 
zgodbe S prijatelji se zmore in S prijatelji v tujino. 

Tako kot Luka je tudi Sašo na vozičku in težko govori. A 
vseeno potuje in njegove zgodbe te zadenejo v srce.

Pravljična knjižničarka Liljana Klemenčič - Lila je s 
svojim zvončkom uspela zanimirati nemirne noge malih 
radovednežev, ki so kar iz gugalnice odgovarjali na njeno 
vprašanje v zgodbi: »Kako je plula ladja?« In otroci so 
odgovorili: »Po morju in po kopnem!« Nato se je zaslišalo: 
»Oblaki so kot počen lonec, naše pravljice je konec!« 
Otroci so hitro pozvonili na Lilin zvonec in čim smo se 
poslovili, se je ulilo.

Helena Terbuc, kitaristka, ki trenutno študira v Linzu, nam je 
skozi glasbeno delavnico Zvoki narave pokazala, kako se da 
iz tega, kar nam je pri roki v naravi, in s pomočjo domišljije, 
"delati" glasbo ter jo vključiti v kratko pripoved, ki si jo tisti 
trenutek izmisliš. Z velikimi storži, suhimi vejami, listi, slamo, 
hrastovim žirom, suhim koruznim latjem, debelo skorjo in 
kamenčki? In človeškim glasom? Se da!

Ententina mandolina, glasbena delavnica z Lucie in Matjažem 
(Dajčar), pa je navdušila male obiskovalce, ki so peli, plesali, 
bobnali in s svojimi mamami, očeti, babicami in dedki vred 
uganjali vse sorte vragolij.

11. Pohorska pravljica pa je zaokrožila svojo poletno zgodbo z 
delavnico Pohorske pravljice v glini, ki jo je vodila ilustratorka, 
scenografka in lutkarica Darka Erdelji. Po naključno izbrani 
povesti o Treh bratih Jožeta Tomažiča so v rokah malih 
obiskovalcev nastali liki, ki v povesti nastopajo. Zdaj bodo 
izdelki nekaj časa počivali, da se "usedejo", nato pa jih bo 
Darka zapekla v peči, da bodo postali keramika in šli novim 
zgodbam naproti.

Hvala vsem, ki ste tokrat "zgodili" festival 11. Pohorska 
pravljica! Posebna hvala Zoranu Pečniku in Marjanu Marinu. 
Poleg spomina na lepe poletne dni bodo za nami ostale 
tudi lepe kazalke s programom, za označbo knjig, hvala 
cultivategood.si.

Produkcija: Glazerjeva domačija in Klub KU KU ob podpori 
OŠ Janka Glazerja Ruše, Zavoda Rast Ruše, ŠPR/Letni 
oder Ruše in Občine Ruše 

Zapisal: Peter Andrej, Glazerjeva domačija
Foto: Sonya Frank

Pravljičarski festival 11. Pohorska pravljica 
11. POHORSKA PRAVLJICA
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Rock Tržnica, plac spominov in nostalgije
ROCK TRŽNICA

Društvo Šola zdravja vas vabi na gibalno veselico
GIBALNA VESELICA

Ljudje si običajno naredimo žur v večernih urah. Lahko se 
odločimo in gremo ven na potep po mestu, sami, ali pa jo 
mahnemo na kakšno skupno veselico. Ampak vse to se 
dogaja šele zvečer! Šola zdravja organizira skupne veselice 
že zjutraj in to povsod po Sloveniji. Veselice se začnejo že 
ob 7.30 ali ob 8.00 uri. Najprej preverite na tej povezavi 
www.solazdravja.com, kdaj se pri vas začnejo, da ne bi česa 
zamudili, saj se na teh veselicah dogajajo pomembne reči. 
Tam se vsako jutro zahvalijo novemu dnevu.  Prvih 30 minut 
se gibajo in plešejo po metodi "1000 gibov". Glasbo ustvarja 
orkester »Narava bend«, v katerem igrajo psi, mačke, ptiči, 
žabe, kokoši in še marsikdo, ki se znajde v bližini lokacije ene 
od številnih veselic na prostem. Kdaj pa kdaj zvoke popestrijo 
veter, dež in grmenje. 

Nič hudega, saj se v bližini vedno najdejo kakšne strehice, 
pod katere se malo bolj stisnemo, kot se za veselico 
navsezadnje tudi spodobi. Tisti, ki redno hodijo na veselice 
Šole zdravja, radi poudarijo, da se na njih z veseljem oglasijo, 
saj se tam obenem gibajo in družijo, kar pa zelo dobro vpliva 
tako na fizično kot tudi na psihično zdravje. Dobre besede o 
gibalnih veselicah so prišle tudi do Ministrstva za zdravje, ki 
jih zdaj podpira že osmo leto.  Torej, recept za ohranjanje in 
krepitev našega zdravja je enostaven, čim več gibanja in čim 
več druženja. Letos se je tej podpori pridružila še Fundacija 
za šport. 

Pridružite se tudi vi! Čim več ljudi se zbere,  bolj bo veselo. 
Če na vasi, v kraju ali v naselju, kjer živite, še nimate takšne 
veselice, se oglasite na naslov Šole zdravja info@solazdravja.
si, kjer se bodo potrudili, da tudi pri vas čim prej organizirajo 
vsakodnevno jutranjo gibalno veselico. Pa na zdravje!

Zapisala & foto: Neda Galijaš

Rock Tržnica, plac spominov in nostalgije, je bil del 
spremljevalnega programa LOR 2022. Tudi tokrat je tržnica 
postala prostor za druženje sredi Ruš, kjer lahko srečaš vse, 

ki jih že dolgo nisi in te lahko ohladi potok in ogreje muzika iz 
starih vinilk, ki jih vrti DJ Pala alias Željko Jaklin. 

Tokratni glasbeni program je spet bil prežet z ritem & blues 
in rock'n'roll energijo zlatega obdobja vinilk. Zato so tudi 
nastopajoči sledili tej niti. Nostalgijo so v grla privabili 17. 
avgusta oldtajmerji Karneoli, ki so še vedno v dobri kondiciji, 
ter 18. avgusta roker Damir Knez. DJ Pala napoveduje 
zanimivo nadaljevanje.

Zapisal: Peter Andrej
Foto: Boris Cerar
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PRIDRUŽI SE NAM

TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

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

od 1. 10. 2022 
naprej

Pričetek pomoč družini na domu in storitve dolgotrajne oskrbe
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

od 3. 10. 2022 
naprej pon. – pet. 13.00 – 15.30

Pričetek učne pomoči osnovnošolskim otrokom
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

3. – 7. 10. 2022 pon. – pet.
Teden otroka in mednarodni dan starejših
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)w

3. 10. 2022 pon. 10.00
Predavanje in pogovor z ga. Lidijo Breznik, mag. soc. geront.
»Spoznaj demenco, podpora po diagnozi« - Zavod ALOJA Maribor  
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

4. 10. 2022 tor. 10.00
Arhitektura in glasba – otvoritev razstave in čajanka
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

4. 10. 2022 tor. 16.00 Sprostitev prometa čez dravski most Ruše – Selnica

5. 10. 2022 sre. 10.00
Dan za spremembe: predstavitev delovanja hospic-a in fotografska razstava 
fotografa Matije Tomca »Prostovoljstvo v Hospicu« 
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

6. 10. 2022 čet. 10.00
Kulinarika »jed na žlico« in srečanje dnevnih centrov Lovrenc na Pohorju in 
Ruše Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

7. 10. 2022 pet.

15.00
16.00
17.00
18.00

Medgeneracijsko srečanje: skupaj se imamo dobro
15.00 – Delavnice in živ žav za vse generacije
16.00 – Obdaritev novorojencev in otrok, rojenih v letu 2019
17.00 – Kulturni program
18.00 – Pogostitev ob zvokih skupine KARNEOLI
Športna dvorana Ruše (Šolska ulica 16, Ruše)

8. 10. 2022 sob. 
dopoldan
popoldan

Jesenski dan športa
Javni zavod Športni park Ruše
OktobeRuše Fest - Ribič Pepe in Čuki
Parkirišče pri pošti v Rušah

13. 10. 2022 čet. 10.00
Klepet z županjo
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

20. 10. 2022 čet. 15.00
Otvoritev čistilne naprave Bezena 
Nalokaciji stare čistilne naprave

24. 10. 2022 pon. 14.00
Predavanje in pogovor z ga. Lidijo Breznik, mag. soc. geront.
»Pogovorimo se o demenci« - Zavod ALOJA Maribor  
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

31. 10. 2022 pon. 17.00
Komemoracija pred NOB spomenikom, sodelovanje Združeni Borci
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

oktober Otvoritev Trga vstaje

2. – 4. 11. 2022 sre. – pet. 9.00 – 16.00
Aktivne počitnice
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)



TERMIN DAN URA DOGODEK/ORGANIZATOR

2. 11. 2022 sre. 10.00
Prireditev ob Dnevu reformacije
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

12. 11. 2022 sob. 14.00
Martinovanje na Trgu vstaje
Javni zavod Športni park Ruše

18. 11. 2022 pet. 10.00
Otvoritev likovne razstave študentov ob svetovnem dnevu študenta
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

21. 11. 2022 pon. 14.00 »Pogovorimo se o demenci« - Zavod ALOJA Maribor  
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

22. 11. 2022 tor. 9.00 – 12.00 Kulinarika
Zavod RAST Ruše (Mariborska cesta 31, Ruše)

24. 11. 2022 čet. 10.00 Druženje z VDC-ji
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 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. 9.00 – 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)

vsak dan 8.00 – 21.00
Razstava Figuralika
Športni park Ruše
Zdenka Volšek in Javni zavod Športni park Ruše

vsak tor. in čet. 8.15  – 9.00
Vadba v vodi
Bazen, Športni park Ruše
Javni zavod Športni park Ruše

vsak čet. 16.00 – 19.00
Brezplačno veslanje na Dravi
Čolnarna Ruše
Javni zavod Športni park 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
02 66 88 44 6
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

JSKD 
OI Ruše
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
02 66 88 530
oi.ruse@jskd.si.


