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Lista ZA – Združena Akcija
Mandat 2022 - 2026

LOKALNE VOLITVE OBČINA RUŠE NOVEMBER 2022

VEST
Znanje, izkušnje, razum - za ambiciozno

in dinamično Občino Ruše

20.11.2022 na lokalnih volitvah
oddajte svoj glas.

7.
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RAZVOJ GOSPODARSTVA

DVIG KVALITETE
ŽIVLJENJA

OHRANITEV OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV

PROGRAM
      PRO

JEKTI      UKREPI

VREDNOTE ZA – ZDRUŽENA AKCIJA
AMBICIOZNOST
Ambiciozni ljudje so gonilo napredka, tako osebnostnega, kot napredka družbe.

RAZUMEVANJE
Razumevanje tako sebe, kot drugih je temeljni postulat ‘zdrave’ pameti.

SPOŠTOVANJE
Samo s spoštovanjem lahko iz okolice dobimo/potegnemo najboljše.

POŠTENOST
Samo s poštenostjo lahko ‘človek’ postane ‘zaupanja vreden človek’.

KREATIVNOST
Kreativnost in inovativnost, kot osnovno vodilo načina razmišljanja in delovanja.

DOBRA VOLJA
Osnovna premisa komuniciranja in druženja nasploh, saj le-to vodi do pozitivizma.

TRANSPARENTNOST
Vse aktivnosti in delovanje bodo na voljo kadarkoli in komurkoli.

SODELOVANJE
Ker je v sodelovanju skrita moč in predstavlja edino možnost 
za doseganje skupnih ciljev.

NAPREDEK
Nenehno strmenje k boljšim rešitvam, ker le-to vodi do lepšega jutri.
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VEST

KDO SMO ZA – ZDRUŽENA AKCIJA?
ZA – Združena akcija je skupina politično in zgodovinsko popolnoma neobremenjenih in neodvisnih občanov, katerih 
primarni cilj je celovit razvoj Občine Ruše v sodobno, urbano in napredno občino. Smo predstavniki nove pozitivne 
energije, novega – k ciljem usmerjenega razmišljanja, ki jim transparentnost delovanja in sodelovanje z drugimi 
skupinami ali posamezniki predstavlja osnovno vrednoto. Kot na vseh volitvah doslej, je vse, kar lahko obljubimo 
svojim volivcem to, da se bomo še naprej z vsem srcem trudili in delali v korist vseh nas – občanov. 

Nikomur od članov skupine ZA – Združena akcija ni potrebno sodelovanje na volitvah zaradi eksistence ali kakršnih 
koli drugih pridobitnih razlogov. Je pa res, da kot občani čutimo odgovornost do našega kraja in smo zato pripravljeni 
vložiti svoje znanje, izkušnje in čas v tvorno sodelovanje pri ustvarjanju boljše prihodnosti našega kraja. 

V preteklih mandatih je lista ZA – Združena akcija dokazala, da je sposobna izvesti ključne in ambiciozne projekte, ki 
ugodno vplivajo na kakovost življenja občanov in občank. V letu 2018 je Občina Ruše prejela nagrado Zlati kamen za 
najbolj razvojno prodorno občino v vzhodni Sloveniji in naša vizija je, da jo s skupnimi močmi postavimo na mesto, 
ki ji pripada. Gre za pomembno priznanje, katerega namen je spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne 
samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro 
življenje.

Na prihajajoče volitve se tako podajamo z vidnimi rezultati, dragocenimi izkušnjami in še vedno neodvisni. Odvisni 
smo le od vašega zaupanja in vašega glasu na volitvah, ki bodo potekale 20. novembra.

Vabim vas, da si vzamete čas in preberete našo predstavitev ter razmislite. Na prihodnjih volitvah ne glasujemo samo 
za rešitve, ampak za ljudi, ki bodo sposobni odločati, sodelovati in vse te zahtevne projekte tudi uresničiti.

Močna lista ZA – Združena akcija bo v občinskem svetu vaše zagotovilo za nadaljnjo učinkovito delovanje občine in 
razvoj Ruš. S svojim glasom boste 20. novembra omogočili, da nadaljujemo začeto delo in uresničimo načrtovane 
projekte brez političnih igric ali kupčij ter odgovorno opravljamo svoje delo pri razvoju našega kraja.

Ne dovolite, da naš kraj postane talec interesov pridobitno in politično motiviranih posameznikov, ampak prodoren 
in dinamičen kraj z vrhunsko kakovostjo življenja ter priložnostmi za vse generacije.

Hvaležni bomo vaše podpore,

Tomi Prosnik
Lista ZA – Združena akcija

Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 obkrožite številko 7.

 Priložnosti v našem unikatnem okolju so izjemne, sami pa moramo poskrbeti za to, da 
ta potencial izkoristimo samozavestno, podjetno in ambiciozno.
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LISTA ZA - ZDRUŽENA AKCIJA
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE

TOMI PROSNIK
Univ. dipl. kadrovski – manager, 
Vodja športne infrastrukture v 
Šport Maribor. V lokalni skupnosti 
Ruše aktiven na različnih 
področjih že 7 let. Delal na razvoju 
podjetništva, vodil občinsko upravo 
in Javni zavod CEZAM. Ustanovitelj 
in od leta 2016 predsednik Lokalne 
akcijske skupine LAS DRAVA. V 
mandatu 2018 – 2022 član Odbora 
za javne finance Občine Ruše.

BARBARA JERT
Kreativna producentka na 
medijskem področju, svetnica ZA 
v občinskem svetu Občine Ruše 
v mandatu 2018 – 2022. Članica 
Odbora za gospodarstvo in Odbora 
za okolje in prostor. Aktivna članica 
in predsednica sveta staršev OŠ 
Janka Glazerja Ruše in I. Gimnazije 
v Mariboru.

TOMAŽ JURŠE
Predsednik Kmetijske zadruge 
Ruše, samostojni kmetovalec, ki se 
ukvarja s sonaravnim kmetijstvom, 
gozdarstvom in lesno predelavo. 
Aktivno dela na samooskrbi 
z domačo pridelano hrano je 
pobudnik tržnice v Rušah, aktiven 
planinec in vodnik ter organizator 
programov za mlade.

PETRA MUŠIČ
Upravna tehnica, knjigovodkinja v 
Javnem holdingu Maribor, svetnica 
občinskega sveta Občine Ruše 
v mandatu 2018 – 2022, članica 
Statutarno pravne komisije Občine 
Ruše in aktivna Bistričanka.

ALJAŽ ŠPORIN
dipl. inž. kem. teh., prodajni inženir 
v razvojnem podjetju Merel d.o.o., v 
preteklosti aktiven kot predsednik 
Kluba študentov Ruš, Selnice in 
Lovrenca – KURS in predsednik 
sveta zavoda Javnega zavoda 
CEZAM Ruše, športnik, kolesar in 
planinec.

VLASTA ČOBAL SEDMAK
Akademska kiparka, konservatorka 
– restavratorka v Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 
umetnica, predavateljica, avtorica 
strokovnih člankov in vodja 
različnih projektov iz področja 
urbanizma, aktivna smučarka in 
planinka.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

VEST
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VEST

MARIJAN HERTIŠ
Direktor podjetja Seltron d.o.o., 
večkrat nagrajen manager na 
področju izvoza, inovativnosti in 
razvoja kadrov, strokovnjak za 
energetsko učinkovitost, dolgoletni 
predsednik Obrtno podjetniške 
zbornice Ruše, tekač, podpornik 
športnih dogodkov in v obdobju 
2014 – 2022 član Odbora za 
gospodarstvo.

MARJANA GLAVIČ
Univ. dipl. inž. kem. teh., vodja 
logistike in kakovosti v podjetju 
Boehringer Ingelheim Slovenija. 
Eko čebelarka, prideluje vrtnine, 
sadje in izdeluje naravno kozmetiko 
iz svojih zelišč.

MATEJ ŠARH
Diplomirani inženir elektrotehnike, 
podjetnik ki se ukvarja z 
avtomatizacijo proizvodnje in 
razvojem robotskih aplikacij, 
aktiven pohodnik in plezalec.

7. 8. 9.

NIKA PERUNOVIĆ
Svobodna umetnica, glasbenica in 
pevka legendarne skupine Patetico, 
aktivna rušanka na področju 
varstva narave in socialnih tem.

MATIJA MEDEN
Magister inženir strojništva, 
razvojni inženir v podjetju 
Energetika Maribor, strokovnjak 
za obnovljive vire energije in 
solarne sisteme, športnik po 
duši, tekmovalec v triatlonu in 
kolesarstvu.

TINA GOMILŠEK
Operaterka montažne linije v 
podjetju Geberit, bistričanka in 
aktivna v prostovoljnem gasilskem 
društvu Bistrica ob Dravi, kjer je 
tudi članica Upravnega odbora, 
bivša rokometašica in mlada 
mama.

10. 11. 12.
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VEST

MIRO FLAKUS
Delovodja delavnice in predsednik 
sindikata v podjetju Alchrom, 
dolgoletni prostovoljni gasilec v 
PGD Smolnik, aktivni planinec in 
alpinist.

KATJA ČELIK TRSTENJAK
Univ. dipl. ekonomistka, 
strokovna sodelavka v Zavodu za 
zaposlovanje RS, aktivna športnica 
in rekreativka, soorganizatorka 
večih športnih prireditev in mama 
dveh vrhunskih nogometašev.

ŽIGA VISOČNIK
Ekonomist in administrator, 
smučarski trener in aktivni 
športnik, aktiven na področju 
gorskega kolesarstva ter razvoja 
aktivnega turizma na Pohorju.

TANJA MARIN
Medicinska sestra v ZD Adolfa 
Drolca v Mariboru, bezenčanka iz 
Lovrenca, mlada aktivistka.

ANDRAŽ SORKO
Podjetnik, športnik, aktivni 
nogometaš, pobudnik izgradnje 
športnega objekta pokritega igrišča 
z umetno travo v Rušah.

MARKO OZIM
Dipl. ekonomist, organizator, 
podjetnik in legendarni gostinec, 
predsednik Nogometnega kluba 
Pohorje. V mandatu 2010 – 14, 
svetnik občinskega sveta Občine 
Ruše in predsednik komisije 
za volitve in imenovanja ter 
vodja športa na JZ CEZAM Ruše, 
neumoren aktivist ZA zagon 
turizma in plovnosti reke Drave.

16. 17. 18.

13. 14. 15.

Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 – Obkrožite št. 7.
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VEST

KLJUČNI PROJEKTI

Osnova je sprejem Občinskega prostorskega načrta - OPN

1. Premestitev prometa iz Centra Ruš
2. Nadgradnja zdravstvene postaje
3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja
4. Dokončno urediti Matavškovo jamo

5. Smiselno prenoviti Letni oder Ruše
6. Ureditev parkirnih prostorov v centru Ruš
7. Razvoj turizma na Pohorju in reki Dravi

ZA KAKOVOST BIVANJA

• Ustrezna nadgradnja in investicij                            
v zdravstveni dom.

• Ureditev družabnih – urbanih prostorov                        
v vseh krajih.

• Ureditev problematike oskrbe starejših.
• Spodbujanje lokalno pridelane hrane                            

in samooskrba.
• Spodbujanje zelenega prehoda in                           

uporabe obnovljivih virov energije.     

ZA UREDITEV
INFRASTRUKTURE

• Ureditev problematike obvoznice.
• Ureditev čiščenja komunalnih vod in 

izgradnja kanalizacijskega omrežja.
• Ureditev parkirišča v centru Ruš in 

urbanizacija centra.
• Vzpostavitev industrijske cone TDR in 

ureditev ekoloških žarišč.

ZA SPODBUJANJE
GOSPODARSTVA 

• Ustvarjanje pogojev za investitorje 
privlačno občino.

• Spodbujanje podjetništva, obrtništva 
in kmetijstva s stimulativnim modelom 
nadomestil stavbnih zemljišč.

• Višanje sredstev za razpise de minimis.
• Vzpostavitev podjetniškega centra 

v prostorih UE Ruše, predvsem za 
spodbujanje razvoja malih podjetij in 
startupov.

• Reševanje ureditve območja TDR.  

ZA RAZVOJ ŠPORTNEGA
TURIZMA 

• Zagon letnega turizma na Pohorju in 
oživljanje turizma na reki Dravi.

• Enotna destinacijska znamka Visit Ruše.
• Ureditev bivše Matavškove jame v Bike Park.
• Poenoteno upravljanje športne infrastrukture.

ZA UREDITEV STANOVANJSKE 
PROBLEMATIKE 

• Ustvarjanje pogojev za spodbujanje 
stanovanjske gradnje podjetij in fizičnih 
oseb.

• Neprofitna stanovanja za socialno 
ogrožene.

• Urediti dostopnost do kvalitetnih 
stanovanj za mlade.

• Spodbujanje smiselne aktivacije praznih 
stavb v občini.

• Sanacija degradiranih stavbnih zemljišč.
• Spodbujanje ekološke in učinkovite 

gradnje.
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VEST

Z učinkovitim prostorskim načrtovanjem, infrastrukturno in komunalno pripravo zemljišč, 
stimulativnimi cenami zemljišč, komunalnih prispevkov ter prispevkov za stavbna zemljišča 
bomo spodbujali investicije in ustvarjali podjetjem prijazne pogoje.

Ostali bomo v stalnem dialogu s podjetji v občini in pomagali pri povezovanju, sodelovanju in 
mednarodni promociji podjetij, ki delujejo na območju Občine Ruše.

Zagotovili bomo materialne in svetovalne spodbude novoustanovljenim podjetjem ter z razpisi 
DeMinimis še naprej spodbujali samozaposlovanje in sofinanciranje materialnih investicij.

Skupaj s podjetji in lastniki v industrijski coni TDR bomo razrešili lastniška razmerja na dostopnih 
poteh, sanirali preostala ekološka žarišča in zagotovili sredstva za ureditev komunalne, cestne in 
elektroenergetske infrastrukture.

Vzpostavili bomo podjetniški inkubator z zagotovitvijo prostorov z nizkimi najemninami in 
stroški ter s podporo večjih podjetnikov, ki so pripravljeni investirati v prihodnost. 

UKREPI, S KATERIMI BOMO DOSEGLI
ZASTAVLJENE CILJE

Še vedno se zavzemamo za izgradnjo javnega doma starostnikov Danice Vogrinec in izgradnjo 
doma starostnikov, ki si ga naši starejši občani zaslužijo.

Vsem občanom Ruš, ki živijo pod pragom revščine, bomo zagotovili brezplačno oskrbo s pitno 
vodo.

Ustanovili bomo socialni sklad za pomoč ogroženim v Občini Ruše in z inovativnimi načini 
zagotovili prispevke občanov, podjetij in drugih.

Promovirali bomo prostovoljstvo in angažiranje občanov v skrb za sokrajane, ki so potrebni 
pomoči.

Zavzemali se bomo za ustanovitev službe prve pomoči za občine Ruše, Selnica ob Dravi in 
Lovrenc na Pohorju.

Pristopili bomo k reševanju prostorskega problema vrtca, ki trenutno nima dovolj prostorskih 
kapacitet (po veljavnih standardih).

Povečali bomo sredstva za štipendiranje dijakov in študentov.

RAZVOJ GOSPODARSTVA
Ruše – mesto inovacij.

UKREPI:

SOCIALNA SKRB IN ZDRAVSTVENO VARSTVO
Skrb za sočloveka je temelj zdrave družbe.

UKREPI:
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Ureditev parkiranja v centru Ruš in izkoriščanje parkirnih površin izven najbolj frekventnih 
lokacij.

Spodbujali bomo uporabo ekološko sprejemljivih prevoznih sredstev in javnega prevoza: vlak, 
avtobus in kolo. 

Uredili bomo pločnike na relacijah: Selniška cesta do mostu čez Dravo, Bistrica ob Dravi – 
Bezena, Bezena – Ruše in Bistrica – Log.

Vzpostavili bomo sistem ulic, pločnikov in pešpoti na Bezeni.

Sistematično bomo pristopili k asfaltiranju cest ob strnjenih naseljih. Urejanje neasfaltiranih 
ulic ter urejanje komunalne opreme (razsvetljava, odvodnjavanje, kanalizacija, zamenjava starih 
azbestnih cevi).

Ureditev problematike dostavnega in parkirnega režima pri vrtcu, ki ne bo moteč ne za starše ne 
stanovalce. 

Zgradili bomo trajni premostitveni objekt na Glažuti in rešili začasno stanje.
 
Vzpostavili bomo sistem pametnega ravnanja z odpadki in uredili zbiranje odpadkov na 
ekoloških otokih in divjih odlagališčih.

PROMET, CESTE IN KOMUNALA
Brez ustrezne infrastrukture tudi razvoj ni mogoč.

UKREPI:
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Umestitve večjih sončnih elektrarn (‘’sončne zadruge’’) na degradirana območja in večje javne 
zgradbe.

Preučitev možnosti izvedbe daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in s tem zagotovitve 
energetske neodvisnosti kraja.

Ekonomična in temeljita energetska sanacija vseh stavb v lasti občine.

ZELENA ENERGIJA IN TOPLOTA ZA VSE
Ruše so po statistiki “najbolj zelena občina v Sloveniji”, saj znaša 
pogozdenost skoraj 85% celotne površine.

UKREPI:

Organiziranje sistema samooskrbe kraja s kvalitetnimi lokalnimi kmetijskimi pridelki.

Promocija lokalne tržnice in kmetijstva ter lokalne blagovne znamke za nastop na trgu v 
sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Ruše.

Dobava lokalnih kmetijskih proizvodov in določenih mlečnih izdelkov šolskim ustanovam in 
gostincem.

Neobdelana kmetijska zemljišča v lasti občine bodo na razpolago za obdelavo občanom (po 
vzoru projekta Ruški vrtovi).

Vzpostavili bomo sodelovanje s proizvajalci iz bližnje Avstrije pri načrtovanju pridelkov in 
možnostjo dobave pridelkov za surovine. 

DOMAČA HRANA IN KMETIJSTVO
Spodbuditi želimo lokalno prodajo kmetijskih pridelkov na tržnicah in 
neposredno pri kmetih. To kmetom prinaša dodaten zaslužek, občanom 
pa oskrbo s kakovostno hrano.

UKREPI:

VEST
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Poenotili bomo upravljanje vseh športnih objektov v lasti občine ter nadaljevali politiko 
dostopnosti objektov in vsebin za otroke ter mladino.

Stadion NK Pohorje bomo opremili z urejenimi spremljevalnimi objekti.

Pomagali bomo pri energetski sanaciji Športne dvorane v Rušah.

Vključili bomo kompetentnega upravljalca za kolesarski park v bivši Matavškovi jami ter ga 
nadgradili s kampom ob Dravi in gostinsko ponudbo.

Še naprej bomo promovirali rekreacijo in aktivni načina preživljanja prostega časa za mladino, 
starostnike in družine. 

Izkoristili bomo območje terase obstoječega bazenskega kompleksa za izgradnjo zunanjega 
bazena ali vodno igralnih površin za otroke.

ŠPORT ZA ZDRAVJE IN RAST
Športni programi in objekti morajo biti dostopni vsem.

UKREPI:

VEST
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Prenovljen Dom kulture bo “dnevna soba kraja”, kjer bomo organizirali druženja, razstave, 
predavanja in delavnice ter ponudili pestro abonmajsko ponudbo gledaliških predstav, predstav za 
otroke, glasbenega ter klubskega programa.

Gradili bomo lastno kulturno produkcijo na domačih potencialih, bogati tradiciji društev in lokalnih 
zgodb v povezavi z mednarodno priznano festivalsko produkcijo in občinskimi prireditvami.

Dokončno bomo prenovili Letni oder, dodelali nujno infrastrukturo ter ga z razširjenim programom 
dvignili na nivo najboljših zunanjih prizorišč v regiji.

Nadaljevali bomo z razpisi za prostočasne in ustvarjalne aktivnosti za otroke v Občini Ruše. Še 
naprej bomo podpirali dejavnosti društev s tehnično, promocijsko in administrativno pomočjo.

Pesnik Janko Glazer mora dobiti svoj dom in zagotovili ga bomo v njegovi hiši ali nekje v bližini. 
Vzpostavitev modernega muzeja v centru Ruš z zgodovino Ruš, interakcijsko vodenje obiskovalcev.

KULTURA IN TRADICIJA
V Rušah so se pisale izjemne zgodbe, mesto pa prav tako slovi tudi
po produkciji.

UKREPI:
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Zagnali bomo projekt VISIT RUŠE s pripravljeno celostno strategijo. Vsa turistična ponudba, 
obogatena z novimi turističnimi produkti bo tako obiskovalcem na voljo na enem mestu.

Vzpostavili bomo kolesarski trail park na relaciji Areh – Ruše, ureditev in vzdrževanje gozdnih trailov 
bo potekalo v dogovoru z lastniki.

Spodbujali bomo lokacije na Pohorju z organizacijo in podporo transferjev na in med destinacijami. 

Uredili bomo zunanje sanitarije za pohodnike, kolesarje, smučarje in manjše gostinske ponudnike 
na Arehu.

Podpirali bomo nove destinacije in ponudbe na drugih lokacijah na Pohorju, npr. Smolnik in Pečke.

Uredili bomo plovnost reke Drave s sprejemom ustreznih aktov, določitvijo plovnih režimov in 
vstopnih točk.

Oživeli bomo družabno življenje nabrežja Drave z ureditvijo objekta starega Črpališča ob Dravi v 
gostinsko dejavnost, z zagonom prostorov za piknike, z odprtjem čolnarne z veslaškim klubom (za 
izposojo kajakov in kanujev) ter z rednimi programi veslanja za občane, skupine in obiskovalce.

Uredili bomo dodatne dostope do Drave na Fali, Smolniku in pod Bezeno.

LETNI  TURIZEM NA POHORJU IN REKA DRAVA
Turizem ne pozna meja in potrebuje sodelovanje regionalnih organizacij, 
zavodov, razvojnih agencij in predvsem sosednjih občin na Pohorju.

UKREPI:

Celoten program lahko pogledate in prenesete na:

zdruzena-akcija.si/program

POZIV VSEM OBČANOM
Pošljite nam svoje predloge o tem, kako izboljšati našo Občino Ruše na
info@zdruzena-akcija.com ali obiščite www.zdruzena-akcija.com, 
kjer si lahko preberete več o naši iniciativi.
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OBMOČJE BIVŠE TOVARNE DUŠIKA RUŠE
Kratka zgodovina

Tovarna dušika Ruše je bila ključno gonilo razvoja 
Ruš in okolice vse od leta 1917, ko so se  med 
prvo svetovno vojno na Dunaju odločili ustanoviti 
podjetje Tovarna dušika Ruše in začeli s proizvodnjo 
kalcijevega karbida, ki je bila takrat ključen pri 
uporabi in razvoju različnih varilnih tehnik. Po 
vojni je bila TDR skupaj s hidroelektrarno Fala 
nacionalizirana. V vmesnem obdobju so svoj 
proizvodni program intenzivno širili in tako je 

uspešno delovala vse do osamosvojitve ter začetka 
privatizacije okoli leta 1991. V najboljših časih je 
zaposlovala preko 2.000 ljudi iz celotne regije in je 
pustila neizbrisen pečat na zgodovini, podobi in 
kulturi Ruš. Propad se je v različnih fazah vlekel skoraj 
20 let, podjetje TDR Metalurgija d.d., ki je nastalo v 
procesu privatizacije, se je leta 2008 znašlo v stečaju, 
ki je trajal vse do leta 2016, ko je bilo prodano še 
zadnje premoženje.

Trenutno stanje

Industrijsko območje nekoč enotne Tovarne Dušika 
Ruše obsega površino velikosti 23 ha in je bilo v 
procesu stečaja podjetja TDR Metalurgija d.d. (po delih) 
sporadično razprodano različnim investitorjem. Dostopi 
in ceste na območju so bile v stečajnem postopku 
prodane kupcem parcel, ki so z nakupom drugega 
premoženja pridobivali tudi deleže na cestnih parcelah. 
Takšno razpršeno lastniško stanje cest onemogoča 
vzdrževanje, hkrati pa zaradi težavnega pridobivanja 
potrebnih soglasij in posledično trenj med lastniki vse 
skupaj deluje izjemno zaviralno na razvoj tega območja. 

Od leta 2016 je tukaj vzklilo kar nekaj podjetij, ki 
poslujejo dobro in pošteno, ostaja pa žalostno dejstvo, 
da imajo prav vsi težave s pridobivanjem obratovalnih 
dovoljenj, komunalnih in drugih priključkov, z urejanjem 
dostopov in s plačevanjem visokih nadomestil, kljub 
temu, da nimajo niti osnovnih pogojev za delovanje. 
Težava je predvsem mučno in dolgotrajno pridobivanja 

soglasij solastnikov na dostopnih poteh, kar je v večini 
primerov videti kot misija nemogoče. Poleg tega so se 
pri prodaji obratov težke industrije pojavili določeni 
posamezniki, ki so izkoristili propadajoče območje za 
različne ekološko sporne dejavnosti, ki povzročajo resne 
težave (nesreče, požari, izlivi …). Trenutno je na območju 
več podjetij, ki so povzročitelji več kritičnih ekoloških 
žarišč, ki drugim onemogočajo nemoteno poslovanje, 
povzročajo nemir v lokalni skupnosti, kršijo zakonodajo 
ter rušijo ugled celotne skupnosti. 

Lokalna skupnost je v prejšnjem mandatu 
samoiniciativno že večkrat zahtevala ukrepanje 
pristojnega ministrstva, izdanih je bilo celo nekaj 
odločb, a žal brez resnih posledic za povzročitelje 
onesnaževanja. Zato je potrebno območje urediti po 
vzoru primerljivih con v svetu oziroma v sosednji občini 
Maribor (Cona Tezno). 
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Kaj želimo storiti?

Zdravo industrijsko območje mora biti fleksibilno, 
živeti in dihati s podjetji, okolje mora na njih delovati 
stimulativno, jih podpirati in omogočati rast. Namen 
ureditve industrijskega območja TDR je vsekakor 
zagotoviti obstoječim ter potencialnim podjetjem 
vso potrebno infrastrukturo in komunalno opremo, 
čimprejšnjo sanacijo trenutnih ekoloških žarišč, 
ustrezno odstranitev problematičnih podjetij 
ter ureditev degradiranega območja v sodobno 
industrijsko-poslovno cono. 

Za rešitev nastale situacije je nujno potrebna 
konsolidacija lastništva cestne infrastrukture in 
zagotovitev vzdrževanja ter upravljanja le-te. V letih 
2016 in 2017 in smo prišli do konsenza 80 % lastnikov 
zemljišč, ki so bili pripravljeni predati svoje lastniške 
deleže na cestah v javno dobro in s tem v last Občine 
Ruše, kjer je bil v pripravi ustrezni investicijski načrt za 
ureditev cone. 

Soočanje s trenutnimi infrastrukturnimi in okoljskimi 
težavami zahteva ciljan pristop in stalni angažma 
pristojnih v lokalni skupnosti. Ureditev stanja in 
sanacija sta povezani s stroški, katerih obstoječa 
podjetja in lokalna skupnost niso sposobni zagotoviti, 
četudi za to obstaja volja vseh deležnikov, zato je 
nujno potrebna podpora države. 

Aktivnosti so se v zadnjem mandatu zaradi 
pomanjkanja vizije, napačnih prioritet in 
kompetenc vodstva žal ustavile. Trenutna 
občinska oblast ni naredila nič, da bi se projekt 
prevzema infrastrukture nadaljeval.

Prevzem cest in zagotovitev 
upravljanja s komunalno 
infrastrukturo

Ureditev degradiranega 
izgleda območja in razvoj 
sodobne industrijske cone

VESTVEST

1.

Sanacija
ekoloških žarišč2.

3.

Cilji ureditve območja bivše Tovarne dušika Ruše
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Razvoj samooskrbe z električno energijo in 
samooskrbnih skupnosti v Sloveniji

V Sloveniji in Evropski uniji se zahteve po izbiri 
trajnostnih in obnovljivih virov energije, ki bi v 
naslednjih letih pripomogli k ohranjanju kakovosti 
zraka in ohranjanju narave, iz dneva v dan povečujejo. 
Energetska učinkovitost in samozadostnost sta 
ključna projekta vsake regije in države, kar je 
razumljivo, saj sta ne nazadnje pomembna za 
ohranjanje naravnih virov in kakovosti življenja. 
Trendi Evropske unije so usmerjeni v zmanjšanje 
porabe energije, prehod na obnovljive vire ter 
spodbujanje samooskrbe z energijo na posameznih 
objektih. V Sloveniji ima velik energetski potencial 
sončna energija in njena izraba s pomočjo 
fotonapetostnih panelov. Dolgoročni cilji tega so 
znižanje izpustov toplogrednih plinov v okolje, 
prihranek izpustov CO2 in izboljšanje kakovosti zraka. 
Lahko bi dejali, da je učinkovita oskrba z energijo 
pogoj za učinkovito družbo. 

Pridobivanje električne energije s pomočjo sončnih 
celic je eden najbolj naprednih načinov pridobivanja 
energije s pomočjo obnovljivih virov. V njega se vlaga 
ogromno razvoja, saj je energija sonca praktično 
neomejena. Solarna energija sodi ob vodni in vetrni 
energiji med tri najpomembnejše obnovljive vire 
energije. Smatra se za energijo z nizkim ogljičnim 
odtisom, zaradi česar je deležna vedno večje 

pozornosti in priljubljenosti. Energija sonca je 
praktično neusahljiv vir obnovljive energije, zato jo je 
smiselno izkoristiti. Povprečno sončno obsevanje na 
kvadratni meter horizontalne površine je v Sloveniji 
večje od 1000 kWh/m2, v severovzhodni Sloveniji pa ta 
znaša 1240 kWh/m2.

Za potrebe izboljšanja energetske neodvisnosti ob 
sočasnem uvajanju OVE je po zakonu o samooskrbi z 
električno energijo na uporabne površine in zgradbe 
v posameznem kraju, ki so trenutno neizkoriščene, 
možno umestiti sončne elektrarne. Cilj tega je 
proizvodnja električne energije za lastno rabo, torej za 
zmanjšanje stroškov električne energije in nagibanje 
k energetski samozadostnosti kraja. V ta namen 
je ob individualni samooskrbi po novem možna 
tudi skupnostna samooskrba z električno energijo. 
Individualna in skupnostna samooskrba poleg 
znižanja stroškov električne energije omogočata tudi 
oprostitev plačila prispevka za povečanje energetske 
učinkovitosti in oprostitev plačila prispevka za 
zagotavljanje podpore proizvodnji energije v SPTE 
in iz OVE (delno ali v celoti, odvisno od primera). 
Povežejo se lahko odjemalci priključeni na omrežje 
iste transformatorske postaje, kot je naprava za 
samooskrbo in sicer preko pogodbe ter se tako 
dogovorijo o investiranih deležih in ključu delitve 
proizvodnje. Lastnik, to je investitor naprave, je lahko 
tudi tretja oseba in je lahko na primer postavljena tudi 
na javni objekt (zdravstveni dom, gasilski dom …). 
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nižji stroški električne
energije,

manj emisij
CO2,

1.

zmanjševanje končne moči
odjema na posameznem
objektu,

2.

3.

uporaba obstoječih strešnih 
površin, brez dodatnega
poseganja v okolje,

4.

prihranek deleža
primarne energije.5.

Cilji in pozitivni učinki investicij v samooskrbo s sončno energijo:

V občini Ruše bi se s podporo občine lahko raziskal potencial za umestitev zelenih virov na obstoječe 
strešne površine ali degradirana območja za namen samooskrbe z električno energijo. Gre za 
izboljšanje energetske neodvisnosti ob sočasnem uvajanju obnovljivih virov energije z izkoriščanjem 
degradiranih območij ali uporabnih površin, ki so trenutno neizkoriščene. Cilj vseh takšnih 
energetskih projektov je proizvodnja energije za lastno rabo, torej za zmanjšanje stroška električne 
energije tako občinskih kot zasebnih zgradb. 
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KOLESARSKI TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE 
RUŠE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE
Kolesarski turizem in občina Ruše -

Kolesarski turizem je ena najbolj hitro rastočih 
turističnih panog, saj združuje aktivno preživljanje 
prostega časa in stik z naravo. Hkrati je ena najbolj 
zelenih in trajnostnih oblik turizma. Občina Ruše, ki 
leži pod Pohorjem, ima izjemen geografski položaj 
in s tem unikatno priložnost, da se na turistične 
zemljevide umesti kot priljubljena destinacija 
kolesarskega turizma in turizma na splošno. 

Lista ZA je imela jasno začrtano vizijo na področju 
kolesarskega turizma in občine Ruše kot turistično-
športne destinacije, vendar se je vodstvo občine 

odločilo, da bo jadra obrnilo v drugo smer. To je sicer 
legitimna odločitev, ki pa je žal ustavila razvoj ene 
najbolj hitro rastočih in trajnostnih oblik turizma ter s 
tem ponudila možnost drugim destinacijam. Športna 
infrastruktura in športni turizem sta pod popolnim 
nadzorom občine, posledično lahko občina strateško 
upravlja z vsebinami in na ta način generira pozitivne 
gospodarske učinke na lokalno okolje, saj kolesarski 
turizem nudi možnost razvoja na področju turistične 
ponudbe, nastanitvenih objektov, storitvenih 
dejavnostih in infrastrukture.

Kaj »iščejo« kolesarji in kaj dela destinacijo kolesarjem prijazno? 

Ruše imajo ves potreben potencial za razvoj kolesarskega turizma, saj bližnja in daljna okolica 
ponujata obilo raznolikih cest, od daljših vzponov na Pohorje in Kozjak do ravnic proti Ptuju, kakor 
tudi do krajše hribovite ceste Slovenskih goric in slovensko – avstrijskih štajerskih vinskih cest. Iz 
Ruš že zdaj vodi kolesarska steza, ki je odlično izhodišče za nadaljnjo raziskovanje okoliških krajev, 
različnih terenov in cest z manj prometa. Bistvo kolesarskega izhodišča je enostaven dostop do 
kolesarskih stez, cest z malo prometa ter kvalitetno vozno podlago in predvsem zagotavljanje 
informacij.

Primeri dobre prakse – kolesarski parki

Robidišče, vas na skrajnem zahodu Slovenije z 
dvanajstimi prebivalci, je vas, ki jo pozna, ali pa je 
zanjo slišala, večina slovenskih gorskih kolesarjev. 
V tem kraju so namreč leta 2019 odprli kolesarski 
park »Robidišče trail center«, ki ponuja širok spekter 
enoslednih poti, ki so primerne tako za začetnike kot 
za izkušene kolesarje. V svojo ponudbo vključujejo 
lokalne ponudnike gostinskih in nastanitvenih 
storitev. S pomočjo dogodkov skozi celotno sezono 
privabljajo tako domače kot tuje goste ter postavljajo 
kraj na širši kolesarski zemljevid. 

Podoben primer je Kočevje, kjer je mestna občina 
s podobno idejo obudila neuporabno smučišče v 
Dolgi vasi. Z realizacijo celovite ideje so vzpostavili 
gorskokolesarski center, ki s svojo infrastrukturo 
pokriva skoraj celoten spekter gorskega kolesarjenja 
ter omogoča izvedbo tekmovanj na najvišjih nivojih, 
ta pa iz leta v leto dvigujejo prepoznavnost kraja na 
mednarodnem nivoju. 

Z namenom podaljševanja turistične sezone v 
smučarskih centrih sta se tudi na zahodni strani 
Pohorja razvila dva manjša kolesarska parka. 
Turistično rekreacijski center Rogla v poletnih 
mesecih omogoča kolesarjem prevoz kolesa s Z Z 

VEST
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Z namenom podaljševanja turistične sezone v 
smučarskih centrih sta se tudi na zahodni strani 
Pohorja razvila dva manjša kolesarska parka. 
Turistično rekreacijski center Rogla v poletnih 
mesecih omogoča kolesarjem prevoz kolesa 
s sedežnico, v sklopu kolesarskega parka pa 
ponujajo tri enosledne poti različnih težavnosti. 
Korak dlje so stopili na smučišču Kope, kjer so 
vzpostavili nekoliko večjo ter raznoliko mrežo 
kolesarskih poti, katera jim omogoča izvedbo 
tekmovanj na državnem nivoju v panogah 
spust in enduro. 

Primeri dobre prakse – cestno kolesarstvo

Potencial za cestno kolesarstvo se v Rušah odraža 
v dobri izhodiščni lokaciji, kjer lahko izbiramo trase 
po željah in zmožnostih posameznikov. Z izgradnjo 
Dravske kolesarske poti so se Ruše lepo povezale z 
sosednjimi mesti in vasmi. Višje ob Dravi lahko po 
kolesarski poti pridemo do lepih cest po okoliških 
klancih Kozjaka in obronkih Pohorja. V Rušah nam 
za razvoj cestnega kolesarskega turizma manjkajo 
predvsem lokalne asfaltirane ceste na Pohorje, ki 
bi povezale Ruše z atraktivnimi destinacijami na 
Pohorju. Govorimo predvsem o asfaltirani cesti proti 
Arehu, ki bi povezovala Ruše z Bellevuejem oziroma 
Mariborsko kočo. 

Potencial ceste Ruše – Areh je zagotovo ogromen, 
prav tako ceste Ruše – Šumik – Areh. Če malce 
pretiravamo in Pohorje primerjamo z najbolj znano 
kolesarsko destinacijo v naši bližini, z  Dolomiti v 
Italiji, lahko ugotovimo, da je tam praktično vsaka 
gorska cesta asfaltirana in da na različnih lokacijah 
ponuja pestro gostinsko ponudbo. S povezavo vrhov 
in dolin so omogočili turistični razvoj okoliških krajev 
tako za kolesarje kot uporabnike avtodomov in 
motoriste. 

Matavškova jama 

Kakšno infrastrukturo umestiti vanjo in kaj bi občina s 
tem pridobila? 

Prvotna konceptna ideja Matavškove jame je bila 
zasnovna na poligonu, ki bi omogočal izvedbo 
tekmovanj v panogi »dirt jump« na državnem in 
evropskem nivoju. Če se ne omejimo samo na 
Slovenijo, ima podobna infrastruktura po Evropi 
veliko obiskovalcev iz vsega sveta. S prenovljeno 
idejo, ki bo zajemala širšo populacijsko sfero 
kolesarjev in bo namenjena predvsem mladim 
kolesarjem, ter bo vključevala nekatere prvotne 
ideje in hkrati ureditev pomožne infrastrukture 
(stranišče, lokal, parkirišča, servis …), bi kraj pridobil 
športni objekt, ki bi pripomogel k razvoju gorskega 
kolesarstva v celotni regiji, hkrati pa bi še vedno 
omogočal izvedbo tekmovanj na nacionalnem nivoju. 
Praksa domačih in tujih gorskokolesarskih centrov je 
pokazala, da je tako imenovan »dirt jump« poligon 
odlično dopolnilo k trail parkom in kolesarskim 
parkom.
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INTERVJU: MARUŠA ZOREC
Prof. Maruša Zorec, dipl.inž.arh., sodi v sam vrh 
priznanih in cenjenih arhitektk, tako v Sloveniji, kot 
izven njenih meja. O kakovosti njenega dela  pričajo 
številne nagrade: Plečnikova medalja, Plečnikova 
nagrada, mednarodna nagrada Piranesi, Steletovo 
priznanje,  n agrada Prešernovega sklada, Platinasti in 
Patinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor 
za vrhunske dosežke  in kapelo v Frančiškanskem 
samostanu ter  ne nazadnje povabilo na predstavitev 
na beneškem arhitekturnem bienalu leta 2018 .   Zorčevo 
pa ne odlikujejo le nagrade, temveč tudi njen značaj, 
ki   odraža toplino, skromnost, dostopnost, spoštljivost, 
sočutnost, senzibilnost, razgledanost, hkrati pa tudi 
premišljenost in odločnost.  

Kako dojemate urbanizem v Rušah in v katero smer bi 
se naj ta razvijal v prihodnosti? Kje vidite potenciale? 
Ruše so izjemno lep kraj ravno prave velikosti. Vse je 
dostopno hitro in peš, na voljo so šola, vrtec in vse 
potrebne javne storitve. Ohranjeno je staro vaško 
jedro, ogromno lepe javne arhitekture, kraj je obdan 
s kulturno krajino in gozdovi, s čimer ponuja možnost 
skoraj popolne samooskrbe. V urbanističnem smislu 
imajo Ruše jasno strukturo, ki izhaja iz prvotne obcestne 
naselbine in ki se nato širi proti zahodu z nizom izvrstnih 
javnih objektov, kot so glasbena in osnovna šola ter 
kulturni dom. Razvoj naselja je še v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja ohranjal primerno merilo 
novogradenj in smiselno umeščal stanovanjske 
pozidave neposredno ob rob vaškega jedra (Novo 
naselje). Žal so te postopoma začele presegati drobno 
merilo kraja, pokrivati vedute in prinesle večje prometne 
obremenitve. Z izgradnjo trgovskih in drugih programov 
na vzhodnem robu naselja je nekdanji vaški center začel 
postopoma propadati. Z izgradnjo, danes praznega, 
hotela se je nepopravljivo uničila tudi ena najlepših 
vedut na Ruše. S prenovo javnega prostora Falske 
ceste, z novo ureditvijo trga pred občino in prenovo 
kulturnega doma se javne vsebine in prostori ponovno 
vračajo na mesto svojega izvora, na ta način se oživlja 
najlepši centralni del naselja, ki med prebivalci utrjuje 
prostorsko identiteto kraja. V središču naselja morda 
manjka kakšna lepa in dobra kavarnica ali gostilna, 
kamor bi lahko povabili goste ali se srečali s prijatelji. 
Prostori za druženje (ne le mladih) in utrjevanje 
pripadnosti so izjemno pomembni za kraj, tako kot je na 
primer sedaj nova tržnica, ki se je kar dobro uveljavila 
med Rušani. A za urbanizem niso pomembni le lepi 
trgi ali javne stavbe, urbanistična vprašanja v svetu so 
danes presegla zahteve po urejanju javnega prostora. 
Stroka se danes ukvarja s sistemi trajnostne mobilnosti 

in urejanjem javnega prometa. Prizadeva si za gradnjo 
s čim manjšim ogljičnim odtisom in samooskrbo, ki ne 
pomeni le preskrbe z lastnimi gradbenimi materiali in 
s hrano, temveč tudi samostojnost na energetskem in 
socialnem področju. V Rušah bi bilo tako v prihodnosti 
potrebno delovati na področju razbremenjevanja 
tovornega prometa, ki v veliki meri obremenjuje staro 
vaško jedro zaradi industrijskih območij na zahodnem 
delu naselja. Tukaj bi bilo pametno razmisliti o treh 
alternativah – selitvi dejavnosti na vzhod, izgradnji 
obvoznice ali preusmeritvi na železniški promet. 
Potrebno bi bilo spodbujati javni potniški promet – 
prevoze med naselji z vlakom, avtobusi in kolesi. Ruše 
imajo glede tega izjemno dobro urejeno prometno 
mrežo, obenem imajo dobre pogoje za gradnjo iz 
trajnostnih materialov – iz lesa ali opeke. Lesna 
industrija bi lahko bila za kraj, zaradi lege pod Pohorjem, 
izjemna priložnost. V zaledju urbanega dela naselja so 
priložnosti za samooskrbo s hrano, kjer manjka tudi 
pridelovalcev in ponudnikov izdelkov, ki jih vsak ne 
more pridelati na lastnem vrtu. Za skladen razvoj kraja 
je prostorski načrt preveč ohlapen in dopušča preveč 
raznolikosti, kar se že izraža v novogradnjah v naseljih 
izven samega centra Ruš (Bezena). 
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Kaj pomeni za narodno in lokalno identiteto pomen 
naše kulture dediščine? Vidite tudi v Rušah njen 
potencial?
V našem prostoru ima kulturna dediščina velik pomen. 
Pomembna ni le za razvoj turizma, temveč tudi za 
identiteto kraja, s katero se poistovetijo otroci in mladi, 
seveda pa jo občudujemo tudi vsi starejši. A skrb zanjo 
je kompleksen problem, predvsem zaradi lastništva, 
pravih vsebin in občutljive prenove. V Rušah bi kot dva 
velika potenciala izpostavila kompleks gimnazije in 
kaplanije ob cerkvi ter vilo pod Goroj, ki je poleg cerkve 
edini spomenik lokalnega pomena v kraju. 

V preteklosti ste se z arhitekturno perspektivo Ruš že 
profesionalno ukvarjali. Nam lahko osvežite spomin 
na projekte, ki so bili načrtovani, in tiste, ki so bili 
izvedeni?
V obdobju župana g. Štanca sem svetovala pri 
prostorskem urejanju in skušala spodbuditi nekatere 
projekte urbane prenove. Žal nam ni uspelo veliko, a 
vendar bi med njimi izpostavila prenovo osrednjega dela 
Falske ceste, kjer se je uspelo ohraniti potok in zasaditev 
dreves, oboje bi namreč bilo po prvotnem projektu 
odstranjeno. Prav tako se je spodbudila prenova 
nekaterih stavb ob Falski, ki so s svojimi zgledi bile vzrok 
za prenovo ostalih, tudi proces prenove historičnih vrat 
na najlepših stavbah ob ulici je bil zanimiv projekt.

Kakšne posledice lahko ima nepremišljeno poseganje 
v prostor in kaj pomeni sajenje dreves in grmovnic 
brez predhodnega arborističnega načrta?
Prostor je skupno dobro, vsako poseganje vanj je 
potrebno dobro premisliti, saj se dotika vseh nas. Ne 
le oblikovanje javnega prostora, tudi novogradnje 
ali prenove hiš oblikujejo robove javnega ali lahko 
vplivajo na pomembne vedute. V okolici Ruš so poti, 
po katerih se zaradi tovrstne degradacije ne vozim več, 
saj postanem žalostna in jezna zaradi svoje nemoči, 
da bi poskrbela za skladnejši in lepši razvoj krajev pri 
nas. Lepota nas osrečuje in tega se premalo zavedamo. 
Lepota ni le v naravi, v gozdu, v hribih ali ob morju, je 
tudi v urbanem okolju, v spoju narave in arhitekture in 
tudi v socialnem okolju, kjer se človek v družbi sosedov, 
sošolcev, sokrajanov in družine lahko počuti doma.

VESTVEST

To bi moralo skrbeti tako stanovalce ob njej, kot tudi 
občino, ki je lastnica tega prostora. Hruškov drevored 
je namreč redkost v slovenskem prostoru in je zaradi 
tega tudi zaščiten, na njegovo degradacijo bi morali 
opozoriti tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Sicer 
pa mislim, da Ruše potrebujejo odprti javni prostor, saj 
je prvotni lijakasti trg zaseden z ureditvijo spomenika. 
Novi trg pred kaplanijo, ki je nekdaj že bil prazen 
prostor, izpostavlja eno najlepših stavb v kraju in bo po 
prenovi ponujal lepe priložnosti za dogodke, druženje 
in povezovanje Rušanov. Na prostoru so ostala ključna 
tri drevesa – dve lipi ob kapelici in platana na zahodnem 
delu. Verjamem, da se bo s svojo krajinsko ureditvijo 
postopoma še bolj zarasel in ozelenil. 

Kaj je trg in kaj pomeni za kraj ter njegove prebivalce?
Ljudje živimo v urbanih naseljih zaradi bližine vseh 
uslug in tudi zaradi prednosti, ki jih bivanje v skupnosti 
ponuja. Socialni stiki niso pomembni le za otroke in 
mlade, morda so še veliko bolj pomembni za starejše in 
osamljene. Prostori skupnosti niso le domovi in društva, 
ampak tudi zunanji urbani prostor – kot sta ulica ali trg, 
ali kot so parki in vrtički. Trg je med vsemi morda najbolj 
javen, za svoje življenje pa potrebuje jasne robove, z 
vsebino ali vsaj potmi, ki ga prečijo – na ta način bodo 
vanj prišli ljudje. 

Letno gledališče. Kaj menite o njem? 
Letno gledališče ja majhen biser pod Pohorjem. Je 
krhka in občutljiva struktura, položena v brežino narave. 
Dejavnosti, ki se odvijajo na njem so morda že nekoliko 
presegle njegovo merilo in vsekakor potrebujejo 
primerno infrastrukturo. A pri teh posegih je potrebno 
biti pazljiv, saj se morajo ohraniti vse bistvene prvine te 
nežne male arhitekture. 

Sprehajalnih poti je v kraju še več, opažam tudi, da je 
zelo priljubljena kolesarska pot, zato bi veljalo razmisliti 
o razširjeni in povezani mreži poti za kolesarje in poti 
vseh ostalih sprehajalcev in pohodnikov.

Letno gledališče se povezuje tudi s potjo Pod 
goroj, ki jo Rušani radi uporabljamo. Žal je 
v zadnjih letih popolnoma zanemarjena in 
z eno klopjo tega problema pač ni mogoče 
rešiti. 

Spremljam postopno odstranjevanje dreves 
ob Drevoredni ulici in razmišljam, da bo njeno 
ime s tem kmalu izgubilo svoj smisel. 
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VEST

Občani Ruš si zaslužimo novo občinsko vodstvo, ki je pripravljeno prisluhniti željam in potrebam. Osebo, ki bo 
združevala vse potenciale Ruš, z namenom zagotoviti kakovostno bivanje, delo in preživljanje prostega časa v 
naši občini.

Darko Knez, županski kandidat Gibanja Svoboda, je tudi eden od pobudnikov in ustanoviteljev naše civilne 
iniciative ZA - Združena akcija, v katero smo se leta 2010 združili neobremenjeni in neodvisni občani, katerih 
primarni cilj je celovit razvoj Občine Ruše. V vseh teh letih, je bil Darko Knez eden od najbolj aktivnih članov ZA 
in v mandatu 2018 - 2022 tudi izvoljen kot svetnik OSOR. Za njegov doprinos k delovanju smo izjemno hvaležni 
in nanj ponosni.

Prav tako smo veseli in ponosni, da so tudi v Gibanju Svoboda prepoznali Darkov potencial, ki se je odločil 
narediti korak naprej ter se angažirati kot predsednik lokalnega odbora gibanja Svoboda. Vsi vemo, da so 
potrebe večje, kot je naš občinski proračun, zato na mestu župana potrebujemo osebo, ki bo slišana in 
upoštevana v Ljubljani, na ministrstvih in vladi. Le tako bo vreča iz katere lahko financiramo občinske projekte 
večja. Pomembno bo tudi odlično sodelovanje z Mestno občino Maribor, na katero nas veže veliko različnih 
področji, še zlasti turizem.

Darko Knez, županski kandidat Gibanja Svoboda, je oseba za katero smo v ZA - Združena akcija prepričani, 
da združuje vse navedeno. Ni nov obraz, problematiko Ruš zelo dobro pozna, dela pa se bo lahko lotil 
nemudoma. Za našo občino si je zastavil cilje, ki so po našem mnenju pomembni in uresničljivi, hkrati pa 
bodo občino ponovno popeljali med razvojno naravnane občine. Darko Knez je oseba, ki zna prisluhniti 
besedam slehernega občana, vzpostaviti odlične odnose s podjetniki in poskrbeti za socialne programe .

V ZA - Združena akcija bomo vedno zastopali poštenost, odkritost in kredibilnost. 

To so tudi poglavitni razlogi, zakaj v ZA podpiramo Darka Kneza pri kandidaturi za župana Ruš. 
Podprite ga tudi vi.

PODPORA ŽUPANSKEMU KANDIDATU
DARKU KNEZU
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ZDRUŽENA AKCIJA

VSE OBČANE VABIMO NA
PREDVOLILNO TRŽNICO

17.00  Alfi Nipič 
18.30  Predvolilna tržnica
20.00  PatetiCo
Ruški golaž

Petek 18. novembra 2022
Parkirišče pri Zadrugi
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ZDRUŽENA AKCIJA

20.11.2022 na lokalnih volitvah
oddajte svoj glas.

7.


