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Od brega, do brega

Z dobrim zgledom varno v novo šolsko leto
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Mnogi med njimi se bodo na šolsko 
pot podali prvič. Prav najmlajši se 
običajno še ne zavedajo nevarnosti, 
ki ob njihovem nepozornem vedenju 
na njih preti v prometu. Zato je to-
liko bolj pomembno, da jim odrasli 
z odgovornim ravnanjem postavi-
mo zgled in jih v novo šolsko leto 
pospremimo z nasveti o vedenju 
v prometu. Starši in skrbniki naj 
predvsem v prvih dneh pouka, sicer 
pa tudi čez celo leto, čim več časa 
namenijo prometno-varnostni vzgo-
ji svojih otrok ter redno preverjajo, 
kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, 

ne le na šolski poti, ampak tudi na 
sprehodu ali na kolesu. Pri prevozu v 
avtomobilu naj starši otroke dosled-
no zavarujejo z varnostnimi pasovi, 
oziroma jih prevažajo zavarovane 
v ustreznih otroških varnostnih 
sedežih. Tudi sami naj se vedno pri-
pnejo. Zelo priporočljivo je tudi, da v 
dneh pred pričetkom pouka skupaj 
z otroki večkrat prehodijo pot, ki jih 
vodi od doma do šole oziroma avto-
busne postaje in nazaj ter jih opozori-
jo na nevarne predele, kjer je potreb-
na še posebna previdnost.
Ker v našem kraju poteka rekonstruk-
cija državne ceste skozi trško jedro, 
potekajo šolske poti tudi po drugih lo-
kalnih cestah. Otroci v šolo ne priha-
jajo samo peš, temveč tudi s kolesom, 
skirojem, zato moramo biti vozniki 
nanje še posebej pozorni. Način vožn-
je tako prilagodimo, ustavimo otro-
kom, ki prečkajo cesto ali izstopajo iz 
avtobusa, vozimo previdno in počasi!

Prvega septembra bodo šole zopet odprle svoja vrata in več kot 300 otrok iz naše občine, ki bodo 
po dolgih počitnicah še posebej razigrani, se bo znova podalo v šolske klopi in nazaj v vrtec. 

Prve dni bodo na šolskih poteh, kot 
vsako leto, prisotni policisti s PU 
Ruše in prostovoljci Društva šofer-
jev in avtomehanikov Ruše. Letos 
se jim bodo pridružili še prostovoljci 
študentje in upokojenci. Z rumenimi 
opozorilnimi tablami bodo opozarja-
li voznike na varno vožnjo in otroke 
spremljali del poti ali jim pomagali 
varno prečkati cesto.

Otroci se prvega šolskega dne vsako leto zelo veselijo. Poskrbimo, da ostanejo brezskrbni in varni!

Avtobusna postajališča bodo še vedno na Kovaški cesti in Ob Radoljni, kot je bilo to urejeno do zdaj. 
Veliko otrok vozačev bo zato peš prihajalo iz tiste smeri, na poti jih bodo spremljali spremljevalci pros-
tovoljci. Več informacij o voznem redu avtobusa lahko poiščete na spletni strani www.arriva.si ali pok-
ličete prevoznikov info center na telefonsko številko 090 74 11.

Prvi šolski dan in vse ostale dni v šolskem letu spodbujamo otroke, da pride-
jo v šolo peš, če je to mogoče. Če jih starši pripeljete, lahko za parkiranje 
uporabite urejeno parkirišče pri vrtcu ali se po Šolski ulici pripeljete do šole, 
kjer poskrbite, da otrok varno izstopi iz vozila in prečka cesto. 
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Svoje članke in pripombe pošljite 
na informator.lovrenc@gmail.com

Vsi, ki bi želeli oglaševati svoje 
storitve oz. izdelke v Lovrenškem 
informatorju, nam pišite na
obcina@lovrenc.si

Izdaja: Občina Lovrenc na Pohorju
Tisk: Demago d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Občina Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 8
2344 Lovrenc na Pohorju

Telefon: 02 630 05 50
Fax: 02 630 05 60
E-pošta: obcina@lovrenc.si
Spletna stran: www.lovrenc.si

Uradne ure:
Pon, tor, pet:
8.00 – 10.00 in 11.00 – 13.00
Sreda:
8.00 – 10.00 in 12.00 – 16.00

272 kilometov v petih dneh
Naš krajan, gorski tekač in dolgoprogaš 
David Kopič, se je 11. avgusta podal na 272 
km dolgo pot Vranov let. Gre za medn-
arodno spominsko pot zavezništva, ki 
ohranja spomin na reševanje in osvoba-
janje zavezniških vojnih ujetnikov in le-
talcev različnih narodnosti iz taborišča v 
Mariboru oziroma delovišča na železnici 
v Ožbaltu. To je spomin na junaštvo slo-
venskih partizanov, partizanskih kurirjev 
in slovenskega, pretežno kmečkega pre-
bivalstva, med katerimi je bilo tudi veliko 
Lovrenčanov, ki so ubežnikom na poti do 
Otoka pri Metliki v Beli krajini za ceno 
svojih življenj in imetja nudili hrano in 
zatočišče. 
David si je ta podvig zadal, da bi preizku-
sil svoje psihofizične sposobnosti. Prvič 
se je po sledeh ubežnikov podal že maja 
letos, vendar ga je moral zaradi slabih 
vremenskih razmer in visokega snega 
na Lovrenških jezerih prekiniti. V dru-
go mu je uspelo. Pot je premagal samo v 

petih dneh, z nahrbtnikom, v katerem je 
prenašal le najnujnejšo opremo, in brez 
spremstva. Na dan je v desetih urah prete-
kel med 40 in 60 kilometrov.  Ob poznih 
popoldnevih se je okrepčal in prespal na 
kmetijah ob sami poti.  Največ težav so 
mu povzročale visoke temperature, ki so 
se povzpele vse do 35°C, na posameznih 
mestih pa tudi težaven in težko prehoden 
teren. Med popotovanjem je premagal 
kar 8500 metrov nadmorske višine in se 
na svojih postankih srečal s številnimi 
zanimivimi ljudmi, pastirji, gozdarji in 
pohodniki ter različnimi narečji. Ta raz-
nolikost, pravi, ga je še posebej navdušila. 
Za Davida, ki ima tek, preizkušanje meja 
in vzdržljivosti v krvi, to seveda ni zadnji 
izziv, s katerim se je soočil. Za prihodnost 
namreč že kuje načrte, ki pa so zaenkrat 
še skrivnost.

Šentlovrenška kuharca

Projekt je bil predlagan in izglasovan v 
naselju Kumen. Gre za prvo lovrenško 
kuharsko knjigo, v kateri so zbrani re-
cepti dvajsetih jedi iz različnih obdobij 
lovrenške kulinarične zapuščine. Njena 
posebnost je, da so vsi recepti zapisani tudi 
v lovrenškem narečju. 
Vsi recepti so bili preizkušeni in zapisani 
pod budnim očesom članic društva kmet-
ic Lovrenc na Pohorju, Lovrenčani in 
Lovrenčanke pa so jih lahko okušali na 
predstavitvi v okviru Jezernikovih dni na 
dvorišču trške gostilne Urbanc. 
Knjižica je nastala v okviru projekta »Navz-
križno trženje PKP:CROSS-LP«, sredstva za 
tisk pa so bila zagotovljena iz participa-
tivnega proračuna.

Letošnje poletje so imeli mladi Lovrenčani 
ponovno možnost sodelovati v projektu Mladi 
za Lovrenc. Dijaki in študentje so v treh ter-
minih del svojih počitnic preživeli na terenu z 
zaposlenimi v našem režijskem obratu. Za delo 
so poprijeli resno in zavzeto ter očistili talne 
površine in okolico Prireditvenega prostora, 
tlakovane površine na pokopališčih Lovrenc 
in Puščava, pomagali pri sanaciji bankin po 
neurju in obcestni košnji. Prepleskali so tudi 
nadstreška avtobusnih postaj pri Križni cerkvi 
in na Činžatu, očistili okolico trškega jedra, 
pometli parkirne prostore pri vrtcu in šoli in 
na ploščadi pri zgornjem Mercatorju) ter pris-
kočili na pomoč tudi pri pripravi prizorišč za 
prireditve v sklopu Jezernikovih dni.

Rdeča nit počitniškega dela je bila, podobno 
kot lani, skrb za urejeno in čisto okolje, ter 
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 
in povezanosti z domačim krajem.

Naj spomnimo, da se rok za oddajo 
predlogov drugega cikla Participa-
tivnega proračuna počasi izteka. 
Svoje predloge na predpisanem 
obrazcu lahko oddate še do pet-
ka, 10. 9. 2021 na e-naslov obcina@
lovrenc.si do polnoči, priporoče-
no po pošti ali osebno na sedežu 
občine, do 14.00 ure.
Obrazec za oddajo predloga je dost-
open na občinski spletni strani in v 
sprejemni pisarni.

Za več informacij o načinu sodelo-
vanja obiščite našo spletno strani 
ali nas pokličite na 02 63 00 559.

Brezplačen izvod Šentlovrenške kuharce prejme vsako gospodinjstvo v obči-
ni, dvignete jo lahko v turistični pisarni Manca v času uradnih ur:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 9.00 -13.00 in 14.00 - 22.00
sreda: 12:00 - 22:00

Mladi za Lovrenc
Z veseljem vam sporočamo, da smo izpeljali še enega izmed izglasovanih 
projektov Participativnega proračuna »Po maje bi šlo«.
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Ko še nismo sanirali vse škode pred-
hodnih neurij (trenutno se na podlagi 
sofinanciranja države izvaja še sanacija 
občinske ceste od Kapusa do Homerja, v 
teh dneh smo po predhodni potrditvi pro-
jekta s strani MOP pričeli še s sanacijo 
dela ceste od Letališča do odcepa Koh na 
Rdečem Bregu), je zaradi novega neurja 
sredi letošnjega julija potrebno pospeše-
no obnavljati poškodovano prometno 
infrastrukturo. Ta je najbolj poškodova-
na na območju Kumna, saj sta Radoljna 
in gorvodno Plešiščica uničevali tako 
vodne kot cestne objekte ter brežine 
strug, ki so ponekod tudi prestavljene.

Prve aktivnosti smo pričeli v sodelo-
vanju z VGP Drava. Ta prioritetno izvaja 
najnujnejša intervencijska dela v strugi 
potokov (izgradnja suhih kamnitih zložb, 
premet materiala, ureditev struge), osta-
la potrebna dela (kamnite zložbe kamen 
v betonu, čiščenje zaplavne pregrade 
ipd.) bodo izvajali v sklopu vzdrževalnih 

Sanacija škode po neurju
del prihodnje leto. Ob tej priliki se zahval-
jujemo Direkciji RS za vode, VGP Drava za 
hitro odzivnost in to pričakujemo tudi v 
prihodnje. 
Vzporedno z evidentiranjem ter cenitvi-
jo škode po neurju je bilo potrebno izva-
jati vsa tista dela, ki so bila nujna za za 
gotavljanje osnovnih življenjskih pogojev 
prebivalcem in se v glavnem nanašajo 
na dostop. Zagotovo je bil in je še najbolj 

lesene brvi čez Radoljno peš dostopajo 
do svojih domov oz. avtomobilov, ki jih 
parkirajo na zemljišču Robnikovih. Tudi 
njim iskrena hvala za razumevanje, saj 
bo takšno stanje dostopanja zagotovo 
trajalo do ureditve novega mostu.

Občina Lovrenc na Pohorju je takoj po 
neurju prevetrila vse možnosti ureditve 
novega mostu, tudi začasnega ponton-
skega. Ugotovljeno je bilo, da je najbolj 
smotrno izvesti novogradnjo, zato je ta-
koj pristopila k zagotavljanju potrebne 
dokumentacije ter vsem, za to potreb-
nim postopkom. Zaradi izredno tvornega 
sodelovanja z vsemi akterji (projektant, 
Direkcija RS za vode, UE Ruše, občinski 
svet) pričakujemo, da bodo dela izgradnje 
novega mostu lahko stekla že sredi sep-
tembra in se končala konec oktobra 2021.

prizadet zaselek na Kumnu pri Faku, saj 
je Radoljna odplavila most, s tem pa tudi 
cestno povezavo z Lovrencem. In ker v 
nesreči najbolj spoznaš ljudi, je prav, da 
se zahvalimo g. Ivanu Kušniku za nese-
bično odločitev pomagati, saj je brez na-
domestila dopustil ureditev začasnega 
interventnega dostopa po svojem zem-
ljišču, ki pa žal ne omogoča prevoznos-
ti osebnim vozilom v vseh vremenskih 
razmerah. Na njegovo zemljišče posega 
tudi ureditev mostu z dostopno cesto, za 
kar je že sklenjena neodplačna služnos-
tna pogodba.

Tudi občani niso samo čakali na pomoč 
lokalne skupnosti in so se sami organi-
zirali tako, da lahko preko novo urejene 

Lokalni občinski cesti ob potoku Plešišči-
ca (od Brezočnikovega mostu do Pintar 
ride) tudi to neurje, kot že več predhod-
nih, ni prizaneslo. Potok se je na več 
delih, kjer niso bile izvedene ustrezne 
kamnite zložbe, zajedel v brežino in 
samo telo ceste, tako, da je na nekaterih 
mestih popolnoma uničena pred krat-
kim obnovljena asfaltna cesta, ponekod 
pa nastale zajede grozijo, da se lahko to 
še zgodi. Da bi preprečili morebitne na-
daljnje poškodbe ceste smo z VGP Drava 
dogovorili najnujnejšo sanacijo brežine 
potoka (suhe kamnite zložbe), z navo-
zom materiala iz zaplavne pregrade pa je 
bila cesta začasno sanirana do te mere, 
da lokalnim prebivalcem omogoča krajši 
dostop do Lovrenca, saj so v vmesnem 
času uporabljali daljši obvoz po Grofovi 
cesti. Za potrebe trajne sanacije  te ceste 
(verjetno v naslednjem letu) bomo za- 
gotovili ustrezno projektno doku-
mentacijo in skušali za to pridobiti tudi 
nepovratna državna sredstva.

Izredno velika škoda po tem neurju je tudi 
na gozdni infrastrukturi (gozdne ceste, 
mostovi) na višje ležečih predelih Kumna 
ter Recenjaka, kjer sta to škodo povzročila 
oba prej navedena potoka in tudi vsi njuni, 

ko zagotavljamo za redno vzdrževanje, 
načrtujemo v septembru širši sestanek 
vseh vpletenih in za sanacijo zaintere-
siranih strani, da začrtamo nadaljnje ak-
tivnosti na tem področju.
Vso nastalo škodo po tem neurju smo evi-
dentirali in na podlagi sklepa Uprave RS za 
zašito in reševanje so vsi pristojni (Občina 
za občinsko infrastrukturo in zemljišča, 
VGP Drava za vode, ZGS za gozdne ceste, 
CPP za državno cesto) pričeli tudi s cen-
itvijo škode, ki se v teh dneh že vnaša v 
državno aplikacijo AJDA. To so prvi ko- 
raki v postopku prijave škode na MOP, v 
nadaljevanju pa pričakujemo, da bomo 
v prihodnje s tega naslova tudi deležni 
državne pomoči za potrebno sanacijo.

še tako majhni pritoki. Delno sanacijo te 
škode bomo pokrivali iz sredstev rednega 
vzdrževanja gozdnih cest za to leto, ker 
pa bo sanacija zahtevala bistveno več 
sredstev, kot jih iz sistemskih virov lah-

Vsem, ki ste ob neurju kakorkoli 
sodelovali in tako ali drugače po-
magate pri sanaciji, iskrena hvala. Še 
nadalje pa vas prosimo za strpnost 
ter razumevanje.

Varna pot do avtobusne postaje
Na Činžatu od hišne številke 36a do 
avtobusne postaje Loge so delavci 
Režijskega obrata Občine Lovrenc 
na Pohorju vzpostavili varno pot za 
pešce, predvsem šolarje, ki se v šolo 
vozijo z avtobusom. V sklopu del se 
je opravila izravnava in utrditev ter-
ena s haiderjem, postavila pa se bo 
tudi varnostna ograja.
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Soba za dodatno podporo otrokom v vrtcu

Jezernikovi dnevi

V vrtcu so sobice zelo veseli, saj se lahko 
s pravočasnim in ustreznim pristopom 
primanjkljaje, ovire ali motnje omili, ali 
pa se otroka nauči čim bolje delovati z 
njimi. Pomembno je, da težave začnemo 
odpravljati čim prej, ko le-te otroku še ne 
povzročajo občutka neuspeha. Z individ-
ualnim pristopom vzgojiteljic, specialne 
pedagoginje, logopedinje in posebnimi 
metodami dela tako otroku pomagamo 
preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovi-
rale pri nadaljnjem šolanju in delovanju 
v življenju. Otroka za sodelovanje moti-
viramo in mu omogočamo, da skozi igro 
usvaja nove spretnosti in razvija svoje 
sposobnosti. Specialna pedagoginja in 
logopedinja z vzgojiteljicami sodelujeta 
ter jim nudita strokovno podporo pri za-
gotavljanju pogojev za dobro vključenost 
otroka v oddelku ter njegov optimalni 
razvoj. Dodatna strokovna pomoč se 
običajno zagotavlja v obsegu ene do dveh 
ur tedensko, včasih v in včasih zunaj 
oddelka.

V treh tednih so se v našem kraju zvrstile številne kulturne in športne 
prireditve, ki so bile kljub PCT pogoju dobro obiskane. Ob tej priložnosti se zato 
zahvaljujemo vsem, ki ste se dogodkov udeležili, za zaupanje, upoštevanje 
ukrepov ter za razumevanje ob morebitnih nastalih nevšečnostih. Prav tako 
se za aktivno vključevanje zahvaljujemo vsem, ki so dogodke pripravili ali 
pomagali pri njihovi izvedbi.  

Marsikatere razvojne težave v 
predšolskem obdobju sicer z razvojem 
izzvenijo, kar pa ne velja vedno, in zato 
je pomembno, da otroku priskrbimo 
ustrezno pomoč čim prej, hkrati pa za-
gotovimo prilagoditve in prostor, ki jih 
potrebuje za polno aktivno vključenost 
v vrtcu.

S Slavnostno sejo Občinskega sveta, ki je osrednji dogodek, s katerim v Lovrencu obeležujemo občinski praznik, 
so se v soboto, 28. avgusta, zaključili 28. Jezernikovi dnevi. 

Zaradi naraščajočega števila otrok s 
posebnimi potrebami, ki v vzgojno-izo-
braževalnem procesu potrebujejo poseb-
no obravnavo, se je tudi v lovrenškem 
vrtcu pojavila potreba po prilagodit-
vi prostorov in opreme. Na pobudo 
ravnateljice lovrenške osnovne šole je 
Občina  Lovrenc na Pohorju v začetku 
poletja pristopila k preureditvi prostorov 
in ene izmed igralnic ter uredila sobico, 
ki bo omogočala strokovno in usmerjeno 
delo z otroki v predšolskem obdobju. 

Župan, Marko Rakovnik, je na seji podelil 
priznanja zaslužnim občankam in občanom.
Priznanje Občinskega sveta 2021 so prejeli:

• Ročnodelski krožek Pikapolonice,
• Breda Hraščanec,
• Angela Obrulj,
• Gaj Herman in
• ansambel Lovrenških 6

Prejemniki Županovih priznanj 2021 so:
• Tovarna kos in srpov,
• Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju, 
• Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na 

Pohorju in
• Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo.

Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo.

Išče se prva slovenska 
zastava, sešita v Lovrencu

G. Zvone Podvinski je leta 1991, ob prvem 
dnevu državnosti, v Križni cerkvi darov-
al sv. mašo za domovino.
Ker Občina Ruše Krajevni skupnosti 
Lovrenc na Pohorju ni mogla zagotoviti 
slovenske zastave, ki bi jo izobesili na 
kasnejši proslavi, je njeno izdelavo zor-
ganiziral sam. Priskrbel je blago, napro-
sil šiviljo in takoj po maši prevzel prvo 
slovensko zastavo na Lovrenškem. Z 
njo je odhitel na šolsko igrišče, kjer je 
dirigiral moškemu pevskemu zboru 
Gozdar ter godbi na pihala ob izvajanju 
slovenske himne. Zastava se je po pro-
slavi snela in shranila neznano kje. Ker 
ima veliko zgodovinsko in sentimen-
talno vrednost, g. Zvone naproša vse, 
ki bi o zastavi karkoli vedeli, da to spo-
ročijo na telefonsko številko Občine 
Lovrenc na Pohorju. V upanju na po-
moč in morebitno najdenje zastave se 
vnaprej zahvaljuje.

Otroška delavnica z Lovrenškimi gasilci

Razstava o romanu Marpurgi

Monokomedija Gajaš arestant

Kino na prostem

Predstavitev Lovrenške kuharice

Pravljični doplodne Turnir v ruskem keglanju


