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Vlada je 5. novembra 2021 zaradi naglega slabšanja zdravstvenih
razmer in s ciljem, da se zajezi širjenje nalezljive bolezni covid-19,
zaostrila pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil 6. novembra
2021 objavljen v Uradnem listu, določa, da se javne kulturne
prireditve lahko izvajajo le v zaprtih javnih prostorih
s fiksnimi sedišči, pod pogojem, da je med obiskovalci
zagotovljeno eno prosto sedišče. Strežba ter uživanje hrane
in pijače na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.
Obiskovalci javnih kulturnih prireditev in uporabniki drugih
kulturnih storitev (knjižnice, muzeji, galerije itd.) ter osebe,
ki delajo na področju kulturnih dejavnosti (delavci in osebe,
ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri
delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost), morajo
obvezno izpolnjevati pogoj PCT. Pri preverjanju izpolnjevanja
pogoja PCT morajo poleg dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT
predložiti tudi osebni dokument. Osebam, ki ne izpolnjujejo
pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali
prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Osebam, ki so mlajše od 12
let, pogoja PCT ni treba izpolnjevati.
Uporaba zaščitnih mask je obvezna v vseh zaprtih javnih
prostorih. Na odprtih javnih površinah pa je uporaba zaščitne
maske obvezna takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne
razdalje najmanj 1,5 metra, razen za člane istega gospodinjstva,
če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do
drugih oseb. Dovoljena je uporaba le kirurških mask ali mask
tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske med drugim ni obvezna
za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in otroke do
dopolnjenega 6. leta.
Prav tako sta še vedno obvezna razkuževanje rok z razkužilom
ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih
javnih prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Torek, 4. 1. 2022
Vsak prvi torek v mesecu Društvo ZAVETJE organizira
BREZPLAČNE PRAVNE NASVETE. Kot NOVOST uvaja:
• SVETOVANJE NA PODROČJU PARTNERSKE IN INDIVIDUALNE
TERAPIJE, PRAV TAKO TUDI INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO
SVETOVANJE ZARADI KRIZE, POVEZANE S COVID SITUACIJO in
• STORITVE OSEBNE ASISTENCE kot vsakodnevno pomoč invalidom
med 18. in 65. letom starosti pri vseh opravilih in dejavnostih, ki jih
ne morejo izvajati sami, bodisi doma ali izven doma.
Za svetovanje in storitve osebne asistence se lahko
naročite po telefonu 031 764 169, Irena Kukovec Stajan, ali
po e-pošti: irena.kukovec-stajan@krs.net.
PRIČETEK: od 16.00 do18.00
LOKACIJA: pisarna TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 7. 1. 2022
13. ABONMA KOMEDIJA
(2. predstava) – NAJ NAS SMEH
ZDRUŽUJE: KD PEKRE – LIMBUŠ
VINKO MODERNDORFER:
GRENLANDIJA
Komedijo je za pekrsko igralsko družino priredil režiser Tone Partljič.
Dogaja v brunarici mladega tajkuna Matije in v domu za ostarele,
kjer biva njegova babica. Matiji zaradi neplačanih davkov in drugih
goljufij grozi zaplemba vsega premoženja, zato ga na hitro prepiše na
senilno babico »Mamo Ano«. Skozi dogajanje spoznamo tudi Matijevo
razpadlo družino in živahno domsko dejavnost Mame Ane, za katero
na koncu predstave ne vemo, ali je res dementna ali ne. Namreč, ko
Matija po zastaranih posegih davčne uprave hoče imetje nazaj, ga
je Mama Ana že unovčila in prodala, z denarjem pa kupila letalske
vozovnice za Grenlandijo, kamor se odpravi skupaj s stanovalci doma.
Predstava ima tri dejanja, v njej nastopa 14 oseb.
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: Vstopnice po 7 EUR se
bodo prodajale v TIC-u , vsak ponedeljek, sredo in petek od
13.00 do 19.00, ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in eno
uro pred predstavo.
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Spremembe programa, tudi zaradi Covid-19, bodo objavljene na
naši spletni strani in Facebook profilu.
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Sobota, 8. 1. 2022
MINI MONI GLEDALIŠČE KU KUC
Mala Monika zna narisati čisto vse. Še nikoli pa ni narisala poljubčka.
Je poljubček rdeč kot omaka za špagete? Ali rumen kot čebelice?
Kaj pa če je bel kot sneg? Zagotovo ni črn kot pošast, ki se skriva
pod njeno posteljo…ali pa je?
Predstava vas popelje v svet smeha, barv in letečih poljubčkov
INFORMACIJE IN PRODAJA VSTOPNIC: vstopnice v predprodaji
so na voljo po 4,00 EUR – spremljevalec otroka ima prost vstop
- v pisarni TIC-a v Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek,
sredo in petek od 13.00 do 19.00, ter v torek in četrtek med 11.00 in
13.00. Na dan predstave so vstopnice v prodaji po 5 EUR.
PRIČETEK: ob 10.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20, Polonca Perkuš, 040 220 297
ali na www.hramkulture.si

Sobota, 8. 1. 2022
GALA EMBUSAI
SHOTOKAN SLOVENIJA
Karate klub Selnica ob Dravi že petič organizira srečanje slovenskih
karate mojstrov z naslovom GALA EMBUSAI SHOTOKAN SLOVENIJE.
Priznani slovenski karate mojstri bodo s svojim visokim znanjem
prikazali vseh 26 shotokan kat.
Vstop prost. Organizator: Karate Klub Selnica ob Dravi
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: v Veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Karate Klub Selnica ob Dravi, fraskamil@gmail.
com ali Kamil Fras, 041 474 957

Torek, 18. 1. 2022

GLASBENI
NASTOP

Vljudno vas vabimo na nastop učencev Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, dislocirane enote Selnica ob Dravi.
Vstop je prost ob izpolnjevanju pogoja PCT.

PRIČETEK: ob 18.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika

Petek, 21. 1. 2022
NAŠA DEDIŠČINA
8. GLAZERJEV POSVET - III. DEL
Številna predavanja bomo pričeli z
RAZSTAVO SAMA JENČIČA »NARAVNE
VREDNOTE V OBČINI RUŠE, SELNICA IN
LOVRENC«. V nadaljevanju bo potekala
video predstavitev LILIJANE URLEP z
naslovom NARAVNA IN KULTURNA
DEDIŠČINA V SELNICI IN OKOLICI.
Po posvetu si boste video predstavitve
lahko ogledali tudi na portalu Kamra.
PRIČETEK: od 9.00 do 13.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
PRIJAVE IN INFORMACIJE: vili.rezman@gmail.com ali 051 374 488

Petek, 21. 1. 2022
ULTRA SMEŠNA
KOMEDIJA
ŠPAS TEATRA »AVDICIJA«
Stroga komisija bo na igralsko akademijo sprejela samo največje
talente.
Nadobudni študentje, sami virtuozi improvizacije, med katerimi
so tudi talentirano netalentirani, se ji bodo predstavili v najboljši
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PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20 ali Polonca Perkuš, 040 220 297
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Sobota, 22. 1. 2022
MAŽORETKE IN GODBA RUŠE
– LET’S ROCK!
Godba Ruše v letu 2022 praznuje 95 let obstoja in skozi vsa ta leta
je bila prisotna na različnih dogodkih v Rušah, Selnici ob Dravi,
Mariboru in širše. V minulih desetletjih je bil eden večjih dogodkov
naš tradicionalni koncert, ki pa je leta 2020 zaradi epidemije korone
odpadel. Ob tem pa je lani naše ustaljene poti in povezave med
Rušami in Selnico ob Dravi prekinila še obnova ruškega mostu.
Godbenice in godbeniki ter ruške mažoretke smo se navkljub vsem
tem težavam dobivali na vajah in se nato odločili, da bomo 33.
novoletni koncert izvedli v dveh delih. Prvi je bil 26. decembra 2021 v
Rušah, drugega pa bomo izvedli v Hramu kulture Arnolda Tovornika
v Selnici ob Dravi in tako omogočili uživanje v glasbi in plesu vsem
našim zvestim koncertnim obiskovalcem, tudi tistim, ki jim zaradi
obnove ruškega mostu pot v Ruše predstavlja preveliko oviro.
Godba Ruše je pravi medgeneracijski pihalni orkester in
letošnji program je prav takšen: rock za mlade in stare.
Prepričani smo, da boste prepoznali prav vsako skladbo
in da boste z nami in našimi mažoretkami uživali prav
toliko, kot smo mi ves ta čas, ko smo skladbe vadili.
Veselimo se srečanja z vami in vam v novem letu 2022 kličemo:
Let’s rock!
PROST VSTOP.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: Iztok Kološa 040 454 949

Tekst: Jurij Zrnec in igralci
Režija: Jurij Zrnec
Igrajo: Miha Brajnik, Mario Ćulibrk, Jernej Kogovšek, Dejan Krupić,
Aleksandar Rajaković ter profesorji Alojz Svete ali Dario Varga.
CENA VSTOPNIC: 15 EUR, prodaja vstopnic v pisarni TIC-a v
Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek
od 13.00 do 19.00, v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro
pred predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: Mala dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: 02 673 02 20
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luči. Zapletali in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. Razgalili se
bodo do vseh svojih napak in pomanjkljivosti. Nimajo kaj, gredo
na vse ali nič. Stojijo tik pred veliko priložnostjo, ki jim bo odprla
vrata igralskega poklica in zvezdniške kariere! Česa vsega ne bodo
naredili, da bi jim uspelo! Iznašli bodo še tisto, kar v gledališču
sploh ne obstaja. Njihovi nastopi na AVDICIJI so komični, zabavni,
pa tudi tragični, iskreni, pompozno minimalistični, predvsem pa
zelo iznajdljivi in do konca smešni!
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REDNE URE PRAVLJIC
ZA OTROKE
PRIČETEK: ob 17.00
LOKACIJA: Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica ob Dravi
INFORMACIJE: v ponedeljek in sredo od 13.00 do 19.00 in
petek od 9.00 do 15.00. Mariborska knjižnica, Knjižnica Selnica
ob Dravi, tel. št. +386 2 630 07 68, e-pošta: enota.se@mb.sik.si

ZAČETNA VADBA JOGE
V mesecu januarju nadaljujemo z vadbo joge. Vadba
poteka ob četrtkih ob 19.00.
INFORMACIJE IN VPISI: Petra Sangam 031 360 579

NAJAVA: FEBRUAR
Sobota, 19. 2. 2022
MUZIKAL »CVETJE V JESENI«,
MUZIKAL »CVETJE V JESENI«, najuspešnejši izvirni slovenski muzikal,
ponovno v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
CENA VSTOPNIC: 19 EUR, prodaja vstopnic v pisarni TIC-a v
Hramu kulture Arnolda Tovornika vsak ponedeljek, sredo in petek
od 13.00 do 19.00, v torek in četrtek med 11.00 in 13.00, ter uro pred
predstavo, ali preko sistema Mojekarte.si in na vseh Petrolih.
PRIČETEK: ob 19.00
LOKACIJA: dvorana Zinke Zorko v Hramu kulture Arnolda Tovornika
INFORMACIJE: na tel. št. 02 673 02 20
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Sreda, 26. 1. 2022
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Poslanstvo zavoda je odziv na izzive, ki jih prinašajo spremenjene
demografske, ekonomske in družbene okoliščine.
Temeljni cilj je vključevanje vseh generacij v širše družbeno,
socialno in kulturno življenje v naši občini in izven nje v skladu
z željami in potrebami občanov ter medgeneracijsko sožitje pod
sloganom »biti blizu ljudem« v obliki formalne dolgotrajne
oskrbe.
Od ponedeljka do petka bo v zavodu med 8.00. in 16.00.
uro deloval:
DNEVNI CENTER ZA OTROKE – izvajala se bo učna pomoč,
ustvarjalne delavnice, počitniške aktivnosti, organizirano
varstvo otrok, praznovanje rojstnih dni, druženje, različne oblike
svetovanja in izobraževanja, vzpostavljena bo varna točka, …
DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE – izvajale se bodo različne
prostočasne aktivnosti, druženja, delavnice, predavanja,
izobraževanja, prilagojena telesna vadba, prireditve, vseživljenjsko
učenje, izleti, …
DNEVNI CENTER ZA DRUGE SOCIALNO RANLJIVE SKUPINE
– poskrbeli bomo za vključevanje invalidov, oseb z motnjami v
duševnem razvoju, oseb z demenco in oseb, ki se spopadajo z
različnimi oblikami odvisnosti, nudili pomoč njihovim svojcem in
jih vključili v širše družbeno življenje
MEDIACIJSKI CENTER – s pomočjo mediacije – mirnega
reševanja sporov brez sodnih postopkov – bo zagotovljena
pomoč pri reševanju sporov v družini, med sosedi ali v delovnem
okolju.
SVETOVALNA (MOBILNA) PISARNA na sedežu zavoda in na
terenu:
• pravno svetovanje in informiranje na različnih področjih,
izpolnjevanje različnih vlog, priprava pritožb v upravnih
postopkih, enostavnih pogodb, sporazumov za razvezo
zakonske zveze, urejanje stikov med starši in otroci, delitve

•
•

•

Storitve bodo za uporabnike brezplačne.
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•

premoženja, priprava oporok, priprava predlogov za izvršbe,
ugovorov, …
individualno psihoterapevtsko svetovanje: zaradi stiske
ob pomembnih življenjskih sitacijah (ločitev, selitev, izguba
bližnjega, …), težav v pomembnih odnosih (s partnerjem,
starši, sorodniki, sodelavci, …), dilem glede pomembnih
odločitev (zamenjava službe, razhod s partnerjem, …),
pogostega doživljanja stresa in osamljenosti, doživljanja
občutkov zavrženosti, neljubljenosti, …
zagovorništvo in samozagovorništvo ranljivih skupin
starejših, mladoletnih, invalidov, socialno ogroženih, …
socialna pomoč posamezniku in družini kot pomoč pri
prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev,
seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi
storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve
ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki upravičencu
lahko nudijo pomoč (pomoč pri uveljavljanju pravic iz
socialnega varstva, naročanje pri zdravniku, povezovanje s
strokovnimi službami CSD, patronaža, zdravstvene službe,
ZZZS ipd. ter aktivacija posameznikov pri reševanju socialnega
položaja, …)
stik z občani in prenos njihovih potreb, želja in informacij
na občino

DODATNI PROGRAM IN AKTIVNOSTI: v zavodu želimo nadaljevati
z že obstoječimi programi in jih nadgraditi: Prostofer, e-oskrba,
skupine za samopomoč, izletništvo za starejše, organiziranje
dobrodelnih in humanitarnih dogodkov, razvijati prostovoljstvo,
omogočati prakso dijakom in študentom, biti učna baza, …
V zavodu NUDIMO TUDI NAJEM PROSTOROV za javne in zasebne
prireditve in dejavnosti različnih organizatorjev.

Postani uporabnik ali
prostovoljec
Zavoda Rast Ruše!
Pokliči 030/ 479-854
ali piši na info@zavod-rast.si
in seveda PRIDI na Mariborsko 31, Ruše
s pomočjo PROSTOFERja.
RASTemo SKUPAJ
Vljudno vabljeni ob upoštevanju PCT
pogojev!

www.zavod-rast.si

Nedelja, 9. 1. 2022
SLAVNOSTNA OTVORITEV
MEDNARODNEGA STRELSKEGA
TEKMOVANJA ISSF GRAND PRIX 10m
in POČASTITEV SPOMINA PADCA
POHORSKEGA BATALJONA OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU RUŠ
VABIMO VAS na Slavnostno otvoritev mednarodnega
strelskega tekmovanja ISSF Grand Prix 10m in počastitev
spomina padca Pohorskega bataljona ob krajevnem
prazniku Ruš, ki bo v nedeljo, 9. januarja 2022, ob 17. uri v
Športni dvorani Ruše.
Na prireditvi bomo gostili Orkester Slovenske vojske in nastop
Častne garde Slovenske vojske.
Prisrčno vabljeni!
Urška Repolusk, županja
Ljubo Germič, predsednik
Občina Ruše
Organizacijski odbor ISSF GP Ruše
Obisk prireditve je mogoč ob izpolnjevanju PCT pogoja.
Prosimo, da vašo prisotnost potrdite do 6.1.2022, na elektronski
naslov: urad.zupanje@ruse.si.
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Zavod prevzema tudi področje kulture pod sloganom
»KULTURNO S KULTURO« s poudarkom na:
• izvajanju in organizaciji kulturnih prireditev in dogodkov v lastni
režiji, v imenu Občine Ruše ali kot pomoč društvom;
• skrbi za kulturno dediščino in objekte;
• kulturnem turizmu.

Sobota 1. 1. - ponedeljek 10. 1. 2022

PODVODNA RAZSTAVA NAJBOLJŠE
FOTOGRAFIJE POSNETE V OBČINI
RUŠE 2021

Razstava Najboljše fotografije posnete v občini Ruše. Potapljaško
društvo Nitro Diving, Decathlon, Občina Ruše, ŠPR
PRIČETEK: ob 11.00
LOKACIJA: Športni park Ruše

Nedelja, 2. 1. 2022

ŠPORTNI PARK RUŠE

Edinstven ambient Športni park Ruše se nahaja v objemu Pohorja
in Drave ter se uvršča v enega izmed bolj zelenih in urejenih
parkov v tem območju, ki ponuja športno rekreacijo za vse
generacije.

V Športnem parku Ruše so na voljo rekreativni bazen in
bazen za otroke, wellness center, štiristezno kegljišče in bar.
Zunanjo rekreacijo omogočajo igrišča za odbojko na mivki,
nogomet, košarko, igrišče za in-line hokej, fitnes na prostem
in streetworkout, pumptrack, skate park, igrišče za otroke in
mladostnike ter plezalna stena za najmlajše.
INFORMACIJE:
Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše, 02 673 05 03,
051 624 401, www.sportniparkruse.si, info@sportniparkruse.si

Otroška predstave Družinskega gledališča Kolenc.
PRIČETEK: ob 11.00
LOKACIJA: Športni park Ruše

ŠPORTNI PARK RUŠE

ŠPORTNI PARK RUŠE

OTROŠKA PREDSTAVA NAGAJIVA
SNEŽINKA

INFORMACIJE
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Informacije o prodaji vstopnic v delovnem času TIC-a:
Vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00
ter torek in četrtek med 11.00 in 13.00 in uro pred dogodkom
Tel.: 02 673 02 20
Javni zavod Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 Selnica ob Dravi
Tel.: 02 673 02 20
www.hramkulture.si
Miha Kranjčević
tel. št.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652,
e-pošta: miha.kranjcevic@selnica.si
www.facebook.com/hramkulture

