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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
V LETU 2021



Spoštovane občanke in občani.
Leto se izteka in prihajajo dnevi, ko bomo upočasnili korak, umirili 

misli ter svoje pozornosti delili z vsemi, ki jih imamo radi. Z veseljem 
ugotavljam, da smo, kljub obdobju zaznamovanem z epidemijo 
COVID-19, v minulem letu dosegli zastavljene cilje na različnih 
področjih. Izredno leto je Občini Lovrenc na Pohorju naložilo nešteto 
novih izzivov, nalog, omejitev in sprememb, katerim smo se pri svojem 
delu sproti prilagajali. Ponosni smo na dejstvo, da smo skladno s 
sprejetim proračunom in načrtom razvojnih programov pripravili in 
izvedli številne zanimive in raznovrstne projekte, ki so namenjeni 
prebivalcem vseh generacij. Ob delu in vnemi čas hitro teče. Izzivov, 
potreb in tudi priložnosti zlepa ne bo zmanjkalo. Ne trdim, da bo moč 
ustreči vsem željam, a sem prepričan, da bomo skupaj ustvarjali takšno 
skupnost, v kateri se bodo ljudje dobro počutili. Z vso odgovornostjo 
lahko zatrdim, da naša občinska uprava vse naloge izvaja kot dober 
gospodar, z veliko skrbjo za racionalno porabo proračunskih sredstev, 
pogumno in samozavestno. Minuli meseci so bili delovni in prihodnji 
bodo še plodnejši.

Za dobro opravljeno delo, dobro sodelovanje in uspešno poslovno leto 
Občine Lovrenc na Pohorju se zahvaljujem svetnicam in svetnikom, 
predstavnikom Nadzornega odbora za vsa priporočila, članicam in 
članom odborov ter komisij za vse predloge, usmeritve in vloženo delo, 
direktorici občinske uprave za odlično opravljeno delo, skrb in vodenje 
zaposlenih, vsem zaposlenim v občinski upravi pa za izvedene naloge 
ter zasledovanje ciljev odličnosti, učinkovitosti in zakonitosti. Iskrena 
zahvala vsem vodjem, direktorjem ter zaposlenim v zavodih in 
podjetjih, poslovnim partnerjem, predsednikom in članom občinskih 
društev. Hvala tudi Vam, cenjenim občankam in občanom ter 
prijateljem, za dobronamerne nasvete.

Na pragu vstopa v novo leto Vam v imenu Občine Lovrenc na 
Pohorju in svojem želim veliko sreče, veselja, prijetnih trenutkov in 
trdnega zdravja. Čestitam vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti in 
v božičnem duhu zaželim mirne praznike v dobri družbi.

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:
ponedeljek: 
od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 13.00
torek: 
od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 13.00
sreda: 
od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 16.00
petek: 
od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 13.00

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

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.
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Marko Rakovnik
Župan

NAJPOMEMBNEJŠE INVESTICIJE NA PODROČJU 
CESTNE INFRASTRUKTURE IN PROMETNE VARNOSTI

NADALJEVANJE OBNOVE DRŽAVNE CESTE

Celostna rekonstrukcija 
trškega jedra
Leto 2021 je bilo vsekakor zaznamovano 
s prvo etapo obnove državne ceste 
skozi trško jedro, s katero smo Lovren-
čani živeli vse od jeseni 2020. V 
sklopu te zagotovo najobsežnejše in 
najzahtevnejše investicije lanskega 
in letošnjega leta, se je hkrati s cesto 
popolnoma prenovila vsa gospodarska 
javna infrastruktura - vodovod, fekalni 
in meteorni kanalizacijski vodi, tele-
ko munikacije (Telekom in Telemach), 
javna razsvetljava. Hkrati so se položili 
v zemljo električni vodi (Elektro), uredile 
kamnite zložbe, pločniki, avtobusne 
postaje, prehodi za pešce, parkirišča in 
seveda cestišče z ustrezno prometno 
signalizacijo. Skupna vrednost inve-
sti cije je znašala skoraj 3,6 mio EUR, 
občinski delež pa je znašal dober milijon 
EUR. V tem času ste se krajani zaradi 
pogostih sprememb prometnega režima 
soočali s številnimi neprijetnostmi, zato 
se vam zahvaljujemo za vso strpnost 
in razumevanje. Izvedena investicija 
predstavlja dodatno vrednost za kraj ter 
občane, saj se s popolnoma obnovljeno 
cesto po sodobnih standardih zagotavlja 
prometna varnost vseh udeležencev v 
prometu, prav tako pa je dobil osrednji 
del naselja lepo podobo, všečno obi sko-
valcem, ki pridejo v Lovrenc. Žal razmere 
ne dopuščajo otvoritve ceste v živo, zato 
bomo poskrbeli za virtualno otvoritev, ki 
bo investicijo celovito predstavila. 

DO LOVRENŠKEGA MOSTU
V letu 2021 smo veliko naporov vložili v pripravo 
projekta t.i. druge etape rekonstrukcije državne 
ceste - od Lovrenškega mostu do pričetka naselja 
Lovrenc. Projekt, ki ga je naročila Direkcija RS za 
infrastrukturo in pripravil projektivni biro Andrejc, 
je trenutno v zaključni fazi. Največja sprememba 
tega dela državne ceste bo potek trase ceste med 

cerkvijo in župniščem v Puščavi – cesta se bo namreč prestavila za župnišče, s čimer 
se bo promet ognil ostremu ovinku, nevarnemu tako vozilom, kot tudi pešcem oz. 
obiskovalcem cerkve in župnišča. S takšno rešitvijo bomo omogočili izvoz večjih oz. 
daljših tovorov, pridobili pa tudi ustrezen prostor med starim župniščem in cerkvijo 
v Puščavi, kjer se bo lahko življenje odvijalo brez nevarne bližine ceste. V projektu se 
ureja tudi pločnik od naselja Lovrenc do Puščavske cerkve, uredila se bodo avtobusna 
postajališča in najnevarnejši cestni odseki (npr. ob avtobusnem postajališču na Ruti).  

PROTI PESKU
S projektiranjem smo pričeli na trasi državne ceste proti Pesku. Direkcija RS za 
infrastrukturo je že izbrala projektivni biro Trasa, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta 
pripravil projekt obnove državne ceste od Hojnikove kapele do odcepa proti Dešniku 
s potrebnimi nadgradnjami in končno preplastitvijo z asfaltom. Nadalje se načrtuje 
rekonstrukcija državne ceste vse do Peska v dolžini slabih 10 km, ki pa bo po zadnjih 
informacijah potekala po sklopih. Z obnovo ceste bo v prvi vrsti poskrbljeno za 
prometno varnost, bistveno pa bo vplivala tudi na potencial gospodarskega razvoja, 
turizma oz. vključevanja v turistično destinacijo Pohorja in nastajajočega Regijskega 
parka Pohorje. 

OSTALA DELA NA DRŽAVNI CESTI
Ne glede na dejstvo, da se pripravljajo 
projekti za obnovo preostalih delov drža-
vne ceste v naši občini, nam je država 
prisluhnila in v letošnjem letu izvedla 
kar nekaj sanacijskih del na posameznih 
odsekih:  
   na območju Činžata (Loge je 

vzdrževalec zaključil s preplastitvijo 
cestišča, 

   urejajo se škarpe ob Radoljni pri 
Marlesu in Koresu

   prav tako se na cesti proti Rogli 
pri Pruhu izvaja sanacija struge 
po julijskem neurju - predvidena je 
utrditev cestišča in brežine s kamnito 
zložbo.

V mesecu oktobru so se pričela tudi dela 
za zaščito pred padajočim kamenjem 
na Falski pečini. Izvedla se bo obnova 
obcestne brežine, zamenjava obstoječih 
poškodovanih mrež, namestitev visoko-
nateznih sidrnih mrež na posameznih bolj kritičnih delih, v zaledju pečine pa se bo 
postavil 110 m dolg podajno lovilni sistem, ki bo novost za zaščito na pečini. Vrednost 
investicije je ocenjena na cca. 340.000 EUR, rok za dokončanje del pa je do konca 
januarja 2022. Predvideno je, da bo promet skozi ves čas izvajanja del potekal 
izmenično enosmerno, pojavijo pa se lahko občasne popolne zapore (do 30 minut) 
med 8. in 17. uro.

Že sam smisel življenja je dovolj za veselje 
ob božičnih praznikih, praznovanju novega 
leta in naj bo tudi vodilo skozi leto, ki se bo 
kmalu komaj začelo. 
Emeli Dikinson

Lovrenški informator
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Delo režijskega obrata
Režijski obrat je na območju občine 
zadolžen za urejanje okolja ter vzdrže-
valna dela na občinskih cestah, vzdrže-
vanje javnih površin, urejanje pokopališč 
in pokopališko dejavnost. V letošnjem 
letu je izvajal redna vzdrževalna in 
sanacijska dela – utrjevanje bankin in 
makadamskih cestišč, vzdrževanje in 
čiščenje propustov ter obcestna košnja. 
Na cesti Glažerca in na cesti na Klopni 
Vrh (Partizanka) se namestila jeklena 
varnostna ograja. Po julijskem neurju je 
bila izvedena sanacija Ceste na Kumen, 
ki je bila popolnoma neprevozna. Opravil 
se je navoz materiala za utrditev brežin 
in cestišča, na novo je bil izgrajen most 
Orozel – Grašič. Na cesti Slepnica – 
Hojnik je bilo opravljeno interventno 
čiščenje propustov z gasilskimi cevmi 
ter izvedena sanacija požiralnika. Na 
cesti Jakopičev most se je uredilo odvo-
d nja vanje površinskih vod, na cesti 
Gaberca, Pot Šercerjeve brigade in na 
odcepu Bezjak so bila na nepreglednih 
mestih postavljena cestna ogledala. Pred 
pričetkom novega šolskega leta se je 
uredila varna pot za šolarje do avtobusne 
postaje Loge na Činžatu. Na cesti Slepnica 
– Vuhred so delavci režijskega obrata 
postavili ograjo, s čimer je otežen dostop 
do zemljišča, kamor se odlagajo smeti, ki 
so močno bremenile okolico omenjene 
lokacije. Stanje z divjimi odlagališči 
ostaja kljub pozivom in prošnjam nespre
menjeno, saj posamezniki odpadke še 
vedno nepravilno odlagajo. Na rednem 
inšpe kcijskem pregledu pristojne službe, 
ki je meseca oktobra opravila ogled na 
več tovrstnih mestih (vila Podhank, 
cesta Činžat – Pušnik žaga (križišče 
stari Jodl), Hrastnikov vrh), so bili 
ugotovljeni tudi kršitelji, zoper katere 
bodo na Medobčinskem inšpektoratu in 

Občina Lovrenc na Pohorju skozi svojo redno dejavnost skrbi za 
vzdrževanje, popravila oz. rekonstrukcije cestne infrastrukture v občini. 
Le-teh je skupno cca. 210 km. Vzdrževalna dela v glavnem izvaja občinski 
Režijski obrat, na javnem razpisu izbran vzdrževalec, podjetje Gradbena 
mehanizacija in prevozništvo, Gorazd Hodnik s.p. ter zunanji izvajalec na 
področju javne razsvetljave Elektro center - Janez Grajfoner s.p.. Tako je bilo 
v letu 2021 za te namene porabljenih skoraj 225.000 EUR sredstev. 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN GOZDNIH 
CEST TER ZIMSKA SLUŽBA 

redarstvu, skladno z Zakonom o prekr-
ških, uvedli ustrezen postopek. Režijski 
obrat je poleg svojega rednega dela opravil 
številne odvoze nepravilno odloženih 
smeti, akcijo brezplačnega odvoza 
zelenega odreza in akcijo brezpla  čnega 
odvoza silažne folije. Le-te se je nabralo 
za okoli 30 m³, s čimer smo preprečili 
odlaganje v naravo ali morda celo za 
okolje zelo obremenilnega sežiganja. 

Vzdrževanje in manjša 
popravila cest s strani 
zunanjega vzdrževalca 
Pogodbeni izvajalec, podjetje Gradbena 
mehanizacija in prevozništvo, Gorazd 
Hodnik s.p., je pričel v mesecu juliju 
z deli po operativnem planu, ki se 
sestavlja mesečno. V okviru operativnih 
programov je izvajalec izvajal krpanje 
asfaltnih vozišč, gramoziranje in pro-
filiranje vozišč, urejanje bankin, čiščenje 
jarkov, odstranjevanje materiala ali ovir 
za palisadami in s cest, manjša popravila 
nosilnih konstrukcij, premostitvenih 
objektov ter podpornih ali opornih zidov, 
intervencijske ukrepe, čiščenje cest 
po izrednih dogodkih in druga dela po 
dogovoru z občino. V okviru pogodbe je 
postalo podjetje še pooblaščen izvajalec 
zimske službe na območju občine. 
Podjetje je naš izbrani pogodbeni izva-
jalec tudi na gozdnih cestah in je v 
letu 2021 opravil za dobrih 51.000 EUR 
vzdrževalnih del. V sodelovanju z 
Zavodom za gozdove se je pripravil ope-
rativni plan del, ki je vključeval vzdr že-
vanje gozdnih cest v vseh treh revi rjih na 
območju občine. Vzdrževanje se opravlja 
na gozdnih cestah tako v državnih kot 
privatnih gozdovih, ki jih je v naši občini 
dobrih 112 km. Letos se je vzdrže vanje 
prioritetno opravljalo na tistih cestah, ki 
jih je poškodovalo neurje.

Dela na cestni razsvetljavi 
V Občini Lovrenc na Pohorju skrbimo 
za delovanje okoli 400 svetilk cestne 
razsvetljave. Večina svetilk je že 
prilagojena novi Uredbi o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaženja, 
stremimo pa k temu, da bi bile v skladu 
z normativi vse svetilke. Ker je to zelo 
velik strošek bomo za zamenjave 
poskrbeli postopoma, ob posamičnih 
rekonstrukcijah občinskih ulic, cest 
in poti. V sklopu rednega vzdrževanja 
cestne razsvetljave, ki mu je bilo letos 
namenjenih cca 12.000 EUR, so se izvajali 
redni mesečni obhodi, zamenjave 
žarnic, popravila oz. zamenjave svetilk, 
zamenjave dotrajanih zračnih vodov 
s podzemnimi ter ostala dela, ki so 
zagotavljala brezhibno delovanje cestne 
razsvetljave. Ob vseh načrtovanih delih 
so se seveda pojavljala tudi nepredvidena 
dela zaradi posameznih poškodb, ki so 
bile posledica nesreč ali vremenskih 
vplivov. Osrednja investicija je tudi 
na tem področju potekala v okviru 
rekonstrukcije državne ceste, kjer se 
je obnovila vsa cestna razsvetljava 
in zamenjava nadzemnih vodov s 
podze mnimi. Za te namene je občina 
namenila cca 100.000 EUR sredstev. V 
mesecu decembru smo poskrbeli za 
prenovljeno novoletno okrasitev kraja, 
da se ustvari nekaj optimističnega 
vzdušja, ki ga vedno znova, vztrajno 
odnaša epidemija. Prvič smo praznično 
osvetlili tudi zaselek na Logah. 

SREDSTVA ZA SANACIJO ŠKOD 
PO NEURJU
Vse večje vremenske neprilike naši Občini 
v zadnjih letih ne prizanašajo. Največje 
težave nam povzročajo vode in posledično 
narasli hudourniki, ki so uničevali tako 
zasebno lastnino, kot tudi veliko cestne 
infrastrukture. S tega naslova smo 
v zadnjih treh letih uspešno koristili 
nepovratna sredstva iz proračuna RS oz. 
Ministrstva za okolje in prostor in uspeli 
pridobiti več kot 700.000 EUR nepovratnih 
sredstev. S cca 20 % lastnim prispevkom 
smo tako izvedeli investicije v višini skoraj 
enega milijona EUR in sicer: 
   v letu 2019 Cesta na Kumen (od 

Lakožičeve elektrarne do Pinter Ride),
   v letu 2020 Slepnica Letališče Štancer 

(mimo Štancerja) ter 
   v letu 2021 Slepnica- Cigelnica - Šta n-

cer na delu od Kapusa do Homa rjevih 
garaž ter JP Letališče Karničnik na 
odseku od Letališča do odcepa Koh. 

Za tako uspešno črpanje si bomo priza-
devali tudi v prihodnje, v okviru že prija-
vljenih škod letošnjega leta. 

Pomembnejše obnove v letu 2021 
REKONSTRUKCIJE CEST NA 
RDEČEM BREGU 

V mesecu oktobru 
so se zaključila dela 
v okviru sanacije LC 
Slepnica - Cigelnica 
- Štancer na delu od 
Kapusa do Homa-
rjevih garaž ter JP 
Letališče Karničnik 
na odseku od Letali-
šča do odcepa Koh 
na Rdečem Bre gu. 
Sanaciji sta bili v 
dobršni meri sofi-

nan ci rani iz naslova nepovratnih sred stev 
proračuna RS. Investicija 2590 m dolgega 
makadamskega odseka ter 200 m urejanja 
propustov na LC Slepnica- Cigelnica - 
Štancer na delu od Kapusa do Homarjevih 
garaž je znašala dobrih 320.000 EUR, 
obnova 700 m dolgega asfaltnega odseka 
od Letališča do odcepa Koh pa dobrih 
186.000 EUR. Kljub pridobljenim obsežnim 
nepovratnim sredstvom iz proračuna RS, je 
občina za obnovo zagotovila še cca. 105.000 
EUR lastnih sredstev. V okviru obnove ceste 
od Kapusa do Homarjevih garaž se je 
izvedla rekonstrukcija makadamske ceste 
ter sanirali prepusti, s katerimi se je zago-
tovilo primerno odvodnjavanje. V sodelo-
vanju z lastniki gozdov se je uredilo še 
odvodnjavanje gozdnih vlak. Pri odseku od 
Letališča do odcepa Koh pa se je izvedla 
tudi preplastitev z asfaltom.

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ 
RADOLJNO

V julijskem hudem neurju so narasle vode 
hudourniške Radoljne popolnoma uničile 
most in s tem odrezale od sveta naselje 
na Kumnu. Po posvetu z Direkcijo za vode, 
Civilno zaščito in ostalimi institucijami 
smo ugotovili, da izvedba začasnega (pon-
ton skega) mosta ni mogoča, zato je bilo 
potrebno hitro pristopiti k pridobivanju pro-
jektne dokumentacije ter vseh potrebnih 
listin, soglasij, služnosti ipd. in zagotoviti 
dodatna sredstva, dobrih 220.000 EUR. 
V mesecu dni smo uredili in pridobili vso 

potrebno dokumentacijo ter izvedli javno 
naročilo, pridobili izvajalca in pričeli z deli, 
ki bi se sicer morala že zaključiti. Načrte so 
nam v fazi izvajanja projekta žal prekrižale 
raznorazne nevšečnosti (od pogostih pada-
vin, ki so ovirale delo, povzročale škodo in 
dodatne stroške, do nizkih temperatur in 
snega), zato je bil izvajalec primoran prila-
go diti tehnologijo dela, vseskozi pa mu z 
nadzorom in projektantom nudimo popolno 
podporo, v primeru težav išče mo rešitve in 
se sproti prilagajamo. Vsem prebi valcem 
naselja na Kumnu, ki potrpe žlji vo čakajo 
na dokončanje projekta, se za sodelovanje 
in razumevanje iskreno zahvaljujemo, prav 
tako tudi vsem, ki so tako ali drugače poma-
gali pri odstra njevanju posledic neurja pri 
mostu in izvajanju pro jekta (služnosti, so-
gla  sja, dostopi, prostor za deponije,…). 
Pro jekt bo zaključen v nasle dnjem letu, 
takoj ko bodo vremenske razmere to dopu-
šča le, prevoznost pa je na varen način že 
zagotovljena. 

ZADRUŽNA IN LOVSKA POT
Izvedlo se je javno naročilo za izvajalca dveh 
občinskih cest: Zadružne poti in Lovske poti, 
za vsak sklop je bilo najugodnejše podjetje 
Komunala Slovenske gorice d.o.o., in sicer s 

ponudbo za Zadružno pot v vrednosti skoraj 
180.000 EUR in za Lovsko pot v vrednosti 
cca. 100.000 EUR. V sklopu rekonstrukcije 
se bo izvedlo odvodnjavanje, ureditev pri-
ključkov poti in uvozov, priključek na državno 
cesto, izogibališče pri Petrolu, ume stitev 
ekoloških otokov, ureditev pro stora pred 
kapelico na Lovski poti, podporni zidovi, ter 
zaključno asfaltiranje obeh cest. Projekta se 
bosta pričela izvajati v pomla dnih mesecih 
priho dnega leta.  

REKONSTRUKCIJA CVETLIČNE ULICE

V jesenskih mesecih se je zaključila rekon-
strukcija občinske ceste Cvetlična ulica, ki je 
bila ena izmed zadnjih makadamskih ulic v 
centru naselja Lovrenc. V okviru investicije, 

KOLESARSKO POČIVALIŠČE NA ČINŽATU 
Spomladi smo zaključili z izgradnjo kolesarskega počivališča na Činžatu. Sodobno 
opremljeno postajališče, namenjeno relaksaciji, počitku in uživanju v naravi, je 
del Dravske kolesarske poti in se nahaja na vrhu Činžata, od koder se popotniku 
ponuja čudovit razgled na okoliške hribe. Kolesarji si bodo po napornem vzponu 
lahko oddahnili v naravni senci mogočne smreke, ter se osvežili s svežo pohorsko 
vodo. Kolesarsko počivališče  je med prvimi v Sloveniji, ki je izdelano po smernicah 
Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot “DravaBike”. Ravno v teh dneh na tem 
počivališču postavljamo še veliko turistično tablo z zemljevidom Pohorja.  
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ZIMSKA SLUŽBA 
Z letošnjo zimsko sezono je pooblaščeni izvajalec zimske službe 
Gorazd Hodnik s.p., ki dela izvaja v sodelovanju s kooperanti, v 
skladu z izdelanim programom izvajanja zimske službe. Izvajal bo 
pluženje in posip cest, avtobusnih postaj, ulic, parkirišč, pluženje in 
sprotni posip pločnikov ter odvoz snega. Za odstranjevanje snega 
in posip pred javnimi stavbami, pokopališči, pri nadstrešnicami 
avtobusnih postaj in posip pločnikov skrbi Režijski obrat Občine 
Lovrenc na Pohorju, zimsko službo na državnih cestah pa izvaja 
Cestno podjetje Ptuj d.d.. S pluženjem cest izvajalec praviloma 
prične, ko zapade 10 cm snega. Uvozi in dovozne poti (hišni 
priključki) ter zasebna parkirišča niso predmet izvajanja zimske 
službe. Na podlagi sprejetih pravil občani snega in ledu iz svojih 
dovozov naj ne bi odmikali na cesto ali pločnik, prav tako vse 
občane, ki puščajo avtomobile in/ali posode za smeti pred hišami 
ob cestah, prosimo, da jih umaknejo in tako omogočijo neovirano, 
predvsem pa učinkovitejše izvajanje zimske službe.

vredne skoraj 140.000 EUR, se je izvedlo 
odvodnjavanje meteornih voda preko zadr-
že valnika, javna razsvetljava, ureditev pod-
pornih zidov, asfaltiranje, izvedli oz. pripravili 
pa so se tudi priključki do parcelnih meja v 
primeru pozidave praznih parcel.

PRIJAVA NA RAZPISE ZA GOZDNE 
CESTE – ČINŽAT IN RUTA 

Vonec meseca oktobra je bil objavljen 
Javni razpis za operacijo ureditve gozdne 
infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 
2014-2020 za leto 2021. Občina Lovrenc 
na Pohorju bo prvič poskusila s prijavo z 
rekonstrukcijo dveh gozdnih cest, in sicer 
GC 120203 Činžat - Sojč in GC 120254 
Korman -Kušnik. Obe cesti v veliki večini 
uporabljajo prebivalci ob cesti ter lastniki 
zemljišč (polja, njive, gozdovi). Ob obnovi 
se bo izvedlo ustrezno odvodnjavanje 
cest, uredili podporni zidovi za zaščito cest 
in obcestnih zemljišč, rekonstrukcija pa 
bo zaključena z asfaltiranjem. Iz naslova 
razpisa pričakujemo povrnitev polovice 
stroškov spodnjega in zgornjega ustroja 
makadama ter ostalih upravičenih stroškov. 
Projektantska ocena obeh rekonstrukcij 
znaša skoraj 400.000 EUR.

SANACIJA CESTE NA KUMEN
Neurje je v mesecu juliju razbesnelo tudi hudourniški potok Plešiščico, ki je na več 
delih odnesel občinsko cesto od Brezočnikovega mostu do Pinter ride. V času urgentne 
sanacije je VGP Drava obložilo strugo potoka s suhimi zložbami, kar nam je omogočilo, 
da smo z zasipom materiala vzpostavili stanje ceste v prevozno, kar pa nikakor ni trajna 
rešitev. Odneslo je tudi varnostne ograje, katere ne moremo ponovno namestiti na 
nestabilno brežino. Sedaj smo v fazi pridobivanja potrebne dokumentacije za izvedbo 
celovite rekonstrukcije tega dela občinske ceste, ki bo morala zajemati tudi podporne 
konstrukcije ter ustrezne ustroje ceste. Pri obnovi računamo na pomoč države.

INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA NA 
PODROČJU VODOVODA
Nadzor nad pitno vodo javnega 
vodovoda 
S pitno vodo iz javnega vodovodnega 
omrežja Občine Lovrenc na Pohorju 
oskrbujemo skoraj 2.000 prebivalcev. 
V skladu s sprejetimi pravili in stroko 
se vseskozi izvaja redni nadzor nad pi-
tno vodo, ki temelji na načelih sistema 
HACCP. Lokalni vodovod Lovrenc na 
Pohorju je v upravljanju Režijskega 
obrata oz. pri njegovem vzdrževanju 
sodeluje zunanji izvajalec Strojne 
inštalacije, Mumel Srečko s.p.., skrb nad 
skladnostjo pitne vode na vodovodnem 
sistemu pa spremlja odgovorna oseba 
za notranji nadzor, ki redno, enkrat 
mesečno, izvaja nadzor nad pitno 
vodo in objekti povezanimi z njo. 
Odvzemna mesta za vzorčenje pitne 
vode so določena v HACCP planu in 
se glede na potrebe prilagajajo. Tako 
se je vzorčenje pitne vode v letu 2021 
opravljalo v Osnovni šoli in Vrtcu 
Lovrenc na Pohorju, Zobozdravstveni 
ambulanti, Avto prevozništvu Aleš Ribič 
s.p., Prireditvenem centru Lovrenc na 
Pohorju in Hidrantu na Rdečem Bregu. 
Nadzor nad pitno vodo se prav tako vrši 
s strani državnega monitoringa, in sicer 
dvakrat  letno. Rezultate analiz Občina 
sproti objavlja na svoji spletni strani 
in v letu 2021, kljub velikim posegom v 
sistem, nikoli niso pokazale škodljivih 
odstopanj. Na občinski spletni strani 
v mesecu marcu objavimo tudi letno 
poročilo vzorčenja pitne vode za leto 
poprej. V poročilu so natančneje podani 
rezultati vzorčenja pitne vode na 
določenih odvzemnih mestih. 

Napovedujemo subvencije tudi 
za zasebna vodna zajetja
Ker je za Občino Lovrenc na Pohorju 
značilna razpršena poselitev in je iz 
ekonomskega vidika navezava na 
javni vodovod praktično neizvedljiva, 
smo v letu 2021 sprejeli Pravilnik o 
sofinanciranju nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav 
ter investicij v zasebne vodovode na 
območju Občine Lovrenc na Pohorju, 
ki nam omogoča dodelitev subvencij 
na področju urejanja zasebnih vodnih 
zajetij. Ker so mnogi vodni viri 
neizkoriščeni, želimo spodbuditi občane 
k izkoriščanju zasebnih vodnih virov 
tako z izgradnjo novih vodnih zajetij 
kot tudi s sanacijo obstoječih vodnih 
virov in na ta način zagotoviti ustrezno 

neoporečno vodo za vse. Prvi javni 
razpis za subvencije na tem področju 
bomo objavili spomladi 2022. 

Širitev vodovodnega omrežja 
Občina nadaljuje z izgradnjo vodo-
vo dnega omrežja v naseljih, kjer se 
gospodarska javna služba oskrbe s 
pitno vodo še ne izvaja. Tako se je v 
letu 2021 izgradila 700 m dolga linija 
sekundarnega vodovodnega omrežja 
do zaselka domačij Mušič in Pečko 
na Rdečem Bregu. Prav tako so se 
iz proračuna namenila sredstva za 
sofinanciranje vodovodov na Ruti (gre 
za II. fazo vodovoda), kjer so le ti bili od 
mesta priključitve na javno vodovodno 
omrežje oddaljeni več kot 50 metrov. 

Vodovod ob državni cesti
V okviru obnove državne ceste se je v 
letu 2021 izvedla pomembna in nujno 
potrebna novogradnja primarnega 
vodo voda, ki je nadomestila star in 
dotrajan vod v telesu ceste. V sklopu 
omenjenega projekta se izgradilo skoraj 
3 km vodo vodnega omrežja, od PČP 
Lovrenc do Mance, v vrednosti dobrih 
250.000 EUR. Med izvedbo novega 
voda smo z izvajalci naleteli na veliko 
težav, predvsem pri zagotavljanja 
nemo tene oskrbe s pitno vodo in njene 
neoporečnosti. Slednje je bilo zaradi 
nenatančnih podatkov v katastru velik 
izziv. Kljub vsemu smo zadeve reševali 
s provizoriji in izvirnimi pristopi, s 
čimer smo omogočili karseda nemo-
teno oskrbo. Ob izvajanju glavne li-
nije vodovoda so se izvedli vsi hišni 
priključki in povezave s sekundarnimi 
vodi. Obnovil se je tudi del vodovodnega 

omrežja izven naselja in sicer se je 
izgradil nov cevovod v dolžini 1 km, ki 
poteka po državni cesti od Spodnjega 
Mercatorja do prečrpalne postaje Lov-
renc (križišče Mariborske ceste s Kova-
ško). Ob sami izgradnji novega vodo-
vodnega omrežja so se uredile tudi  
prevezave na že obstoječe sekundarne 
priključke Lovske in Zadružne poti ter 
dela Kovaške ceste do Usarja ter hišni 
priključki, ki so se nahajali ob sami 
državni cesti. 

Nova linija čez most Fak oz. 
Goričan
Neurje, ki je pustošilo v mesecu juliju 
ni prizaneslo tudi javnemu vodovodu. 
Pretrgalo je vodovodno omrežje, ki je 
preko Radoljne napajalo del zaselka 
Kumen ter tako povzročilo, da je vsaj 
20 gospodinjstev ostalo brez dobave 
pitne vode. Z interventno sanacijo je 
bila izvedena začasna prevezava in s 
tem omogočena oskrba. V sklopu inve -
sticijskega vzdrževanja se bo na območju 
porušenega mostu na Srparski ulici 
vzpostavila nova linija vodovoda, ki bo 
prebivalcem zaselka na Kumnu zago-
tavljala varno in zdravstveno ustre zno 
pitno vodo. Pričakujemo, da bo izgrajena 
v mesecu decembru. Oce njena vrednot 
investicije je 11.000 EUR. Za potrebe 
zaselka hiš na Kumnu 45 a in 45 b pa smo 
že izgradili novo linijo sekundarnega 
vodovoda, ki poteka po popolnoma 
novi trasi. Stara linija vodovoda je bila 
zaradi neurja v zelo slabem stanju ter 
izpostavljena vremenskim pojavom 
(zmrzal), zato je bila najboljša rešitev 
vzpostavitev nove trase. Vrednost inve-
sticije znaša 7.000 EUR.
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KANALIZACIJSKA 
INFRASTRUKTURA 
USPEŠNO ZAKLJUČENA MENJAVA KONCESIONARJA 
Po več kot dvoletnih usklajevanjih smo z mesecem julijem 
2021 uspešno zaključili skoraj dvoletna pogajanja in dobili 
novega koncesionarja, podjetje Komunala Odtok d.o.o. 
Podjetje je občinsko upravo in občinske svetnike prepričalo 
s strokovnim in resnim pristopom k okoljski problematiki v 
naši občini in natančno vizijo nadaljnjega razvoja storitve, 

nenazadnje pa so nosilec številnih referenc, saj mu zaupajo 
tudi sosednje občine Selnica ob Dravi in Ruše. Prenos je 
potekal brez večjih težav, tudi za občane, ki so uspešno 
reševali vse težave povezane z menjavo izvajalca. Glavne 
aktivnosti, ki jih novi koncesionar že izvaja, so obnova 
in sanacija pokrovov “školjk” na Čistilni napravi Lovrenc, 

ZAKLJUČENA INVESTICIJA NOVE FEKALNE 
KANALIZACIJE SKOZI TRŠKO JEDRO  
Na področju kanalizacijske infrastrukture predstavlja 
izgradnja novega fekalnega kolektorja v vrednosti slabih 
300.000 EUR izredno pomembno investicijo. Izvedel se je 
ločen fekalni vod skozi trško jedro, ki je skupaj z meteornim 
vodom nadomestil dotrajan mešani sistem. S tem smo 
zagotovili ustrezno odvajanje fekalij do čistilne naprave 
- brez meteornih vod. Seveda so se opravili vsi potrebni 
preizkusi tesnosti kanalizacije, kar je edino zagotovilo, da 
svoje poti v sistem ne bodo našle meteorne vode.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU OKOLJSKE 
UREDITVE IN VARSTVA OKOLJA

zamenjava pršilnih šob v čistilni napravi ter zamenjava oz. 
sanacija črpalk. Na omrežju smo pričeli z raziskovanjem 
vtokov v zaprt sistem kanalizacije, s čim smo prišli do 
lokacij, na katerih bodo v prihodnjih letih potrebne obnove 
oz. rekonstrukcije kanalizacijskih vodov. Prav tako pa se 
bodo pregledovali morebitni neustrezni vtoki v fekalno 
kanalizacijo (meteorne vode in podobno). 

Male komunalne čistilne naprave in subvencije 
za občane na tem področju 
Na poletni seji je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
(MKČN) in investicij v zasebne vodovode na območju Občine 
Lovrenc na Pohorju, ki nam je omogočil, da se je v avgustu 
objavil prvi razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav. V skladu s pravilnikom 
višina pomoči za vgradnjo individualne MKČN za 
enostanovanjsko stavbo znaša do 50% upravičenih stroškov 
investicije oz. največ 1.200 EUR in v primeru vgradnje MKČN 
za dve ali več stanovanjskih stavb znaša višina pomoči do 
60% upravičenih stroškov investicije oz. največ do 1.000 
EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. S tem je tudi naša 

Občina pristopila na pomoč občanom, ki morajo skladno 
z nacionalno zakonodajo (Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17 in 
81/19) urediti odvodnjavanja čiščenja odpadne vode na 
območju, kjer javna kanalizacija ni predpisana. Veljavni 
rok za omenjeno uskladitev se je ravno v teh dneh podaljšal 
na 31.12.2025. Sofinanciranje na tem področju bo Občina 
nudila tudi v letu 2022 in naprej.

Za nami že prve obvezne 
razlage OPN
Po težko pričakovanem sprejemu prvega 
občinskega prostorskega plana - OPN 
Občine Lovrenc na Pohorju v drugi 
polovici leta 2020, katerega postopek 
sprejemanja je trajal dobro desetletje, 
so bile v letu 2021 sprejete prve obvezne 
razlage tega dokumenta. Razlog zanje je 
različno tolmačenje petega odstavka 50. 
člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 51/2020) pri Upravni enoti in 
zainteresiranih investitorjih. V izogib 
nesporazumom in nesoglasjem smo 
sprejeli ustrezno obvezno razlago, 
ki se glasi: “V Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Lovrenc 
na Pohorju (UGSO, št. 51/2020) se 5. 
odstavek 50. člena, v delu, ki se nanaša 
na dopustnost gradnje nezahtevnih in 
enostavnih objektov, razlaga tako, da so 
na celotnem območju občine dopuščeni 
nezahtevni in enostavni objekti, ki so 
glede na namen opredeljeni v Prilogi 1. 
Le za nezahtevne in enostavne objekte 
iz Priloge 2, ki predstavljajo majhne 
stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev 
obstoječe pozidave in so potrebni za 
funkcioniranje osnovne stavbe, je obveza 
gradnje teh na zemljiških parcelah, ki 
pripadajo stavbi, h kateri se gradijo oz. v 
oddaljenosti do 200 m od osnovne stavbe”.

Obramba pred točo 
Občina Lovrenc na Pohorju je spomladi 
pristopila k izvedbi skupnega javnega 
naročila Obramba pred točo v letu 2021. 
Po uspešno zaključenem razpisu smo 
skupaj s še 70 občinami, Ministrstvom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ter izbranim izvajalcem, Športnim 
društvom letalski center Maribor,  
podpisali več kot 350.000 EUR vredno 
pogodbo za izvajanje aktivnosti 
posipavanja točonosnih oblakov s 
srebrovim jodidom na območju SV 
Slovenije v letu 2021 z letalsko obrambo 
pred točo. Ta se izvajajo na podlagi 
prejetih podatkov hidrometeorološke 
službe Agencije RS za okolje in radarske 

slike sosednjih radarskih centrov. V 
letošnjem letu je bilo izvedenih 23 
poletov. Delež sofinanciranja Občine 
Lovrenc na Pohorju je za leto 2021 znašal  
nekaj več kot 6.000 EUR. 

Sofinanciranje odvoza 
salonitne kritine
Na področju ravnanja z azbestnimi 
odpadki se še vedno izvaja projekt Varno 
odstranjevanje azbestnih odpadkov, ki 
omogoča brezplačen odvoz in odlaganje 
odpadkov za vsa gospodinjstva v obči-
ni. Izvajamo ga že vrsto let saj se je v 
preteklosti pogosto zgodilo, da se je 
azbestna kritina uporabljala za nasip 
poljskih poti in funkcionalnih površin ob 

ČISTILNA AKCIJA
Na prvi pomladni dan smo v Lovrencu 
uspešno izpeljali čistilno akcijo. Kljub 
precej nizkim temperaturam in nič kaj 
pomladnemu vremenu je približno 90 
prostovoljcev združilo moči in z dobro 
voljo zavihalo rokave ter očistilo velik 
del Lovrenca. Tako se je na 12 različnih 
lokacijah pobralo za zvrhan kontejner 
različnih odpadkov. Organizatorji zato 
izvedbo čistilne akcije načrtujemo tudi 
za prihodnje leto, obenem pa si želimo, 
da bi v naravi in na divjih odlagališčih 
pristalo čim manj smeti in odpadkov.

SKRB ZA ČISTI ZRAK IN MERJENJE OKOLJSKIH PARAMETROV            
Z lanskim letom smo namestili merilnik 
okoljskih parametrov. Meritve lahko spre-
mlja te na spletni strani: www.lovrenc.
kakovostzraka.si, kjer lahko spremljate 
rezultate za zadnjih 48 ur (vključeni so 
vremenski podatki, kazalci kakovosti zraka 
in priporočena ravnanja prebivalcev ob 
različnih rezultatih).  

Rezultati po prvem letu merjenja kažejo 
na pogosto preseganje mejnih vrednosti 
in na dejstvo, da bomo v pri hodnjih letih 
morali izvesti več aktivnosti za ozaveščanje 
o problematiki. Samo s skupnimi močmi 
bomo lahko izboljšali kakovost zraka. 
Odbor za gospodarstvo, turizem in kme-
ti jstvo Občine Lovrenc na Pohorju si je za 
eno od svojih osrednjih nalog zadal skrb za 
ohranjanje čistega zraka in okolja v našem 
kraju. Pričeli smo z aktivnostmi oza ve-

ščanja, z obja vlja njem prispevkov v občin-
skem časo pisu Informator ter na spletni 
strani z razli čnimi vsebinami (pravilno 
kurje nje, preudarno ravnanje z vodo, zma-
njša nje uporabe plastike, divja odlagali-
šča, prvomajska kresovanja,…). Pri pro-
ble matiki aktivno sodeluje naša osnovna 
šola, ki skozi učni proces izobra žuje otroke 
in mladino o pomenu varova nja okolja, saj 
nosi znak Ekošola. V sodelovanju s Skupno 
občinsko upravo Maribor – Skupna služba 
varstva okolja smo v okviru sestanka občin, 
dimni ka rjev in inšpekcijskih služb spreje-
li dogovore o aktivnostih na tem podro čju: 
reševanje problematike sekcije dimnika-
rjev, dimnikarji ob obveščanju o pregledu 
naprav na svojem dopisu ozaveščajo svo-
je stranke, prav tako SSVO in obči ne preko 
svojih sredstev javnega obveščanju.

objektih. Ob lomljenju azbestne kritine 
prihaja do emisije azbestnih vlaken v 
zrak, kar povzroča visoko zdravstveno 
in okoljsko tveganje. 

Letos je bilo zaradi neurja s točo, ki 
je uničevalo strešne kritine, znatno več 
vlog za odvoz. Do meseca novembra 
smo jih prejeli 31, odpeljanih pa je bilo 71 
palet salonitne kritine (to pomeni prav 
toliko ton). Do konca leta bomo izvedli 
odvoz še cca. 23 palet oz. 23 ton salonitk. 
Tako bomo v letošnjem letu za ta namen 
porabili cca 30.000 EUR. 

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ            
Na območju Lovrenca imamo dve pokopališči, Lovrenc in 
Puščava, za kateri skrbi občinski režijski obrat, ki na obeh 
izvaja redno vzdrževanje, košnjo ter skrbi za okolico. V 
letošnjem letu smo zaključili s prenovo zidu na pokopališču 
Puščava, ki je na novo prekrit z glinenimi strešniki. Omogočili 
smo uporabo sanitarij, ki so redno čiščene in vzdrževane. Na 
obeh mrliških vežicah so nameščeni zunanji zidni pepelniki, 
menjala se je oprema v čajni kuhinji. V kuhinji mrliške veže 
Lovrenc smo zamenjali tudi hladilnik,  prenovili pogrebni voz 
– pokopališče Lovrenc, ta je prebarvan in opremljen z novim 
pregrinjalom. Na očitno dotrajanost nas je v času epidemije 
opozorila vestna občanka. Na obeh pokopališčih smo 
prebarvali in ponovno namestili železna vhodna vrata.

V letu 2021 smo dosti pozornosti namenili tudi normativni 

podlagi ureditve na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti 
s sprejetjem Odloka o pokopališkem redu. Meseca aprila se je 
sprejel še Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Lovrenc na Pohorju, s katerim se je 
uredila ter definirala podelitev koncesije izbranemu izvajalcu, ki bo 
opravljal 24 urno dežurne pogrebno službo. V mesecu decembru 
je bil na podlagi javnega razpisa izbran najugodnejši ponudnik. 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. Ostale storitve 
povezane s pogrebom so in bodo še vedno prosta izbira naročnika.

Lovrenški informator
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INVESTICIJE V OSNOVNI ŠOLI LOVRENC NA POHORJU 
V občinskem proračunu smo za po dročje osnovnega šolstva in 
vrtca v letu 2021 namenili več kot 500.000 EUR sredstev. Skupaj 
z vodstvom šole smo tudi letos izvedli nekaj pomembnejših 
investicijskih projektov, ki so bodisi zaključeni ali pa še v teku: 
   realizirali smo pomembno investicijo, sanacijo kotlovnice 

v OŠ Lovrenc na Pohorju, s katero smo zagotovili učinkovit 
sistem ogrevanja z nižjimi stroški, hkrati pa smo zmanjšali 
delež izpusta škodljivih emisij v okolje. Za investicijo, ki 
je znašala skoraj 183.000 EUR smo iz naslova LAS DRAVA 
pridobili nepovratna sredstva v vrednosti 40.000 EUR;

   Vrtec Lovrenc se že več let sooča s prostorsko stisko, zlasti 
na oddelku prvega starostnega obdobja. Obči na je zato 
aktivno pristopila k iska nju rešitev, ki bodo dolgoročno re še -
vale omenjeno problematiko in za če la z izva janjem projekta 
preu re di  tve igra lnice 7. oddelka za potrebe dodatnega 
oddelka s pri merno opremljeno igra lnico, s svojim vhodom 
in pokrito teraso za naše najmlajše. Celotna vrednost 

investicije je ocenjena na 77.000 EUR, računamo pa rudi 
na nepovratna sredstva LAS DRAVA, ki bodo znašala cca. 
50.000 EUR; 

   zaradi naraščajočega števila otrok s posebnimi potrebami, 
ki v vzgojno-izobraževalnem procesu potrebujejo posebno 
obravnavo, se je tudi v lovrenškem vrtcu pojavila potreba 
po prilagoditvi prostorov in opreme. Na pobudo ravnateljice 
lovrenške osnovne šole smo v začetku poletja pristopili k 
preureditvi prostorov in uredili kabinet, ki bo omogočal stro-
kovno in usmerjeno delo z otroki v predšolskem obdobju.

   Pristopili smo tudi k reševanju težav povezanih z ukrepi 
za zajezitev koronavirusa in v ta namen finan cirali nabavo 
28 dodatnih enosednih miz v vrednosti 1.900 EUR. Za vse 
učence ter zaposlene v vrtcu in šoli smo zagotovili pralne 
maske, ki so jih sešile pridne roke v lovrenških prostovoljk 
in prostovoljcev;

   v nastajanju je obsežen projekt ure ditve šolskega okoliša, 

KAJ NAM JE O DOGAJANJU V LETU 
2021 NA ŠOLSKI 6 POVEDALA 
RAVNATELJICA, GA. MARIJA 
OSVALD NOVAK 

Leto 2021 smo začeli s prenovljeno kotlovnico, z dolga leta zaželeno 
ureditvijo ogrevanja šole. Prešli smo na ogrevanje na pelete, šola se 
ogreva iz kurilnice, ki je v vrtcu. A že na začetku leta imamo problem: 
v šoli je toplo, a ni učencev, ni učiteljev, pouk poteka na daljavo. Za 
nekaj otrok je v vrtcu organizirano nujno varstvo. 

Od 26. januarja najprej zaživi šola, saj se vrnejo učenci prvega 
triletja, začne se polniti vrtec in po zimskih počitnicah se 22. februarja 
v šolo vrnejo vsi. Večina naše energije je usmerjena v to, da zberemo 
in utrdimo snov, ki smo jo predelali na daljavo in da se ponovno 
navadimo skupnega učenja in naučimo 
novega sobivanja v dokaj negotovem času. 
Nagrmadila so se šolska tekmovanja, 
poskušali smo izvesti, kar so razmere 
dopustile. Prav ponosni smo, da so se naši 
devetošolci z valeto lahko poslovili od šole, 
prav tako nam je uspelo slovo vrtčevskih 
mini-maturantov. Kljub temu, da smo se 
morali kar naprej na novo organizirati, smo 
uspeli pripraviti tudi odlične raziskovalne 
naloge ter doseči srebrna in celo zlata 
priznanje na državnem nivoju. 

Ko smo se junija po zaključnih izletih 
ter nepozabnem športnem dnevu od 
uče n  cev poslovili, smo vedeli, da bomo 
poletje lahko preživeli dokaj brezskrbno, 
predvsem pa nam ne bo potrebno 
nenehno viseti pred računalniškimi ekrani. 
To smo zelo potrebovali vsi, tako učenci 
kot učitelji. Da bi učence še bolj spodbudili h gibanju, smo se 
lotili popravila kombiniranega igrala v šolskem parku. Žal pa smo 
ugotovili, da je tako dotrajano, da ga moramo odstraniti. A že smo 
se lotili novega pro jekta, kako v šolski sklad zbrati dovolj denarja 
za nakup novega igrala. To počnemo intenzivno ravno sedaj, v 
decembru, z virtualnim sejmom namesto našega tradicionalnega 
bazarja ter s prošnjami podj e  tjem. Verjamemo, da bomo novo 
igralo lahko preizkusili pred poletjem. 

Med poletnimi počitnicami smo opravili tudi višinsko čiščenje 

Športni dan – pohod po okoliških hribih 

Krasimo 
učilnice in šolo

večnamenske športne dvorane ter redni letni pregled športne dvorane. 
Prepleskali smo dve učilnici v novi šoli ter zamenjali več poškodovanih 
in dotrajanih žaluzij v stari šoli. Marca smo kupili zelo moderni in 
sodobni interaktivni zaslon. Iz projekta React EU smo dobili 12 prenosnih 
računalnikov, 5 tablic za učence ter več drugih kosov računalniške 
opreme (slušalke, kamere …). Menim, da bomo z novo opremo in 
menjavo obstoječe lahko vsakemu učencu, ki še ne bi imel prenosnega 
računalnika za delo na daljavo, tega za primer, če bi to potreboval, tudi 
zagotovili. Poleg tega se zelo veselimo, da bo v vrtcu naslednje poletje 
urejena igralnica za najmlajše otroke, ki jo nujno potrebujemo.

Septembra smo sedli v šolske klopi, do njih nas je prvi šolski dan celo 
pospremil državni sekretar z ministrstva za šolstvo. Naš cilj je bil, da 
naredimo vse, kar je v naši moči, da šola ostane odprta. Reorganizirali 
smo delo v kuhinji, delo čistilk, na različne scenarije oziroma modele smo 
se pripravili tako v šoli kot v vrtcu. Ob izkušnjah prejšnjih mesecev smo 

se že ogro mno naučili; predvsem pa razmišljati 
in sode lo vati fleksibilno, a v danih razmerah 
maksi  ma lno strokovno.  Izkazala se je tudi 
moč našega kolektiva: konstruktivno iskanje 
reši tev, dobro sodelovanje in timsko delo. 
Čeprav marsikdaj različnih mnenj, je naš cilj 
zagotoviti varno in spodbudno šolsko okolje. V 
teh zahtevnih razmerah smo se skupaj z le še 
47 drugimi slovenskimi osnovnimi šolami celo 
lotili poskusa drugačne izvedbe razširjenega 
programa v osnovnih šolah.

Jesenski meseci so nam dobro stekli: v 
primerjavi z letom poprej smo so-organizirali 
spominski dan na Klopnem vrhu, izvedli 
teden otroka v začetku oktobra, izpeljali 
odmevno humanitarno akcijo Drobtinica. 
Letos kar dosti hodimo po kraju in v okolici ter 
marsikaj na novo odkrivamo in spoznavamo. 
Pred jesenskimi počitnicami je v šolski avli 

nastala čudovita razstava o reformaciji in reformatorjih. Ponovno 
smo pripravili novoletne voščilnice z različnimi motivi učencev. Risbe 
učencev in otrok iz vrtca so tako ustvarjalne, raznolike in bogate, da 
sedaj v decembru z veseljem z njimi pripravljamo razstavo v naši 
avli. Ko bi le vedeli, koliko je bilo veselja in pesmi in kepanja, ko smo 
pripravljali darila za bazar ter krasili šolo! O, kako bi bili veseli, če bi 
lahko staršem pokazali vso to ustvarjalnost in iskrivost, ki se skriva 
v učilnicah in na šolskih hodnikih. Morda bodo vsaj drobec šolskega 
utripa vendarle ujeli z darilcem, ki ga pripravljamo ob izteku leta, ki 

smo ga naslovili Praznično s Šolske 6. 
Vsak dan znova cenim to, da se lahko 

učimo in ustvarjamo skupaj. Vsi smo 
pogu mno sprejeli marsikatero omejitev, 
kolikor le zmoremo, si prizadevamo za 
spoštovanje ukrepov. Ko bi vedeli, kako so 
se učenci pogumno lotili samotestiranja! 
Kako so z veseljem pokazali nam odraslim, 
da to znajo in sprejemajo, in da želijo tudi 
sami pripomoči k temu, da premagamo 
epidemijo. Morda nas včasih še vedno 
jezijo maske, a takrat odpremo okna, 
vrata, odidemo na zrak in se nadihamo in 
razgibamo. Pa je spet boljše. 

Učenci 1. razreda se čisto sami samo-
testirajo. Naše odlične košarkarice. Na 
vse smo zelo ponosni! V tednu, ko pišem 
prispevek, so naša dekleta iz 7. in 8. 
razreda dosegla prvo mesto na območnem 
prvenstvu v košarki Maribor - okolica. 
Več kot eno leto nismo izven šole odi grali 
kakšne košarkarske tekme, zato nas je ta 
rezultat še posebej razveselil. Pa zelo veseli 
smo tudi, ker smo na začetku decembra 
dobili visoko državno priznanje Cmepiusa 
– Jabolko kakovosti 2021 za mednarodno 
sodelovanje šole ter kvalitetno izvedbo 
projekta Prijazen sem kul. Ob koncu je zelo 
prav, da se zahvalim vsem našim staršem 
za podporo in konstruktivno sodelovanje. 
Neizmerno sem hvaležna za prija  znost, 
za nasmehe, ki polepšajo dni, za radožive 
otroke, ki vrvijo po šolskih hodnikih. Tudi 
za vse sodelavce, s katerimi se dnevno 
spoprijemamo z mnogimi izzivi današnjega 
časa in skrbimo, da naš prostor ostaja pro-
stor prijaznega sobivanja, miru, učenja in 
so de lovanja. Prav bi bilo, da vsi naredimo 
vse, kar lahko, da bodo naši otroci lahko 
zaključili šolanje z valeto, zaključnimi izleti, 
z brez skr bnimi medgeneracijskimi druženji 
in brez ome ji tev. Pa lepe, mirne in zdrave 
praznike želim.

ki bo povečal prometno varnost, prav 
tako pa uredil oz. na novo zastavil 
šolska igrišča oz. površine v ambientu 
OŠ Lovrenc na Pohorju.
Šola je v sodelovanju s Svetom za 

pre ventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Lovrenc na Pohorju (SPV) 
pristopila k  izdelavi učinkovitega na-
črta varnih šolskih poti, ki bodo ustre-
zno označene oz. bodo na kritičnih 
delih še posebej skrbele za varnost 
naših otrok. To področje je bilo v času 
rekonstrukcije trškega jedra v letu 2021 
namreč še kako aktualno. S skupnimi 
močmi šole, SPV kot tudi Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Ruše smo 
tako uspeli zagotavljati varno šolsko 
pot tudi v času bistveno povečanega 
prometa in spremenjenega avtobusnega 
sistema postajališč od Kovaške ceste, po 
Šercerjevi cesti, vse do šole.

INVESTICIJE NA PODROČJU 
KULTURNIH OBJEKTOV 
Restavriran veliki oltar cerkve 
sv. Ignacija

Župnija sveti Lovrenc na Pohorju je 
v letošnjem letu pristopila k celoviti 
obno vitvi glavnega oltarja v Cerkvi sv. 
Ignacija, ki jo je odobrila strokovna sku-
pina Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine in RC Ljubljana. Restavrirana je 
bila ornamentika oziroma pozlačene 
kartuše s poslikavami svetnikov, angeli, 
ki so nameščeni v predelu oltarja, 
ornamentika kulise in zgornji zaključni 
del (atiko) oltarja. Restavratorska dela 
so bila izvedena tako, da je bil ohranjen 
prvotni videz vseh njegovih sestavnih 
delov, prav tako pa so se vsi prenovljeni 
deli patinirali, da so ohranili svoj starin-
ski karakter. Druga, zaključna faza 
restavra torskih del se bo zaključila v 
nasle dnjem letu. Vrednost tega pomem-
bnega spomeniškovarstvenega projekta, 
kateremu bo Občina Lovrenc na Pohorju 
iz proračunskih sredstev namenila 49 % 
sredstev, znaša dobrih 37.000 evrov.

Osvetljeni sakralni objekti v 
Lovrencu
Lovrenc se ponaša z mnogimi sakralnimi 
objekti – cerkvami, kapelicami in zna
menji, ki so pomemben del krajevne 
kulturne dediščine. Njihovo lepoto smo 
želeli prikazati tudi ponoči, zato smo se 
odločili, da nekatere izmed njih osvetlimo. 
Ker pa razsvetljava objektov velikokrat 
pomeni tudi veliko porabo električne 
energije, poleg tega pa v zadnjem času 
postaja vse bolj pereče tudi svetlobno 
onesnaževanje, smo se povezali z 
izvajalcem, ki želeni objekt osvetli na 
način, ki je v skladu z veljavno zakonodajo, 
je energetsko varčen in ima kar najmanjši 
negativen vpliv na okolje. Svetilke, ki 
osvetljujejo Cerkev sv. Lovrenca in Cerkev 
sv. Radegunde, imajo izdelano masko, 
natančno izrezano po silhueti stavbe, 
zaradi česar je izpust svetlobe v nebo 
minimalen, zatemnjene preletne odprtine 
pa ne vznemirjajo v bližini živečih živali. 
Projektu smo namenili 6.000 EUR.

Sofinanciranje obnove 
kapelice v Kurji vasi
Na odcepu stare ceste proti Ribnici 
v Kurji vasi ponovno stoji kapelica, 
posvečena svetemu Janezu Nepomuku, 
in počasi dobiva svojo staro podobo. Z 
obljubo, da jo bodo ponovno zgradili, 
so jo leta 1972 zaradi rekonstrukcije 
ceste med Puščavo in Lovrencem, 
porušili. Z gradnjo kapelice, ki so se je ob 
občinski finančni pomoči ter donacijah 
posameznikov iz občine in širše lotili 
na pobudo g. Kušar Alfonza ter g. Petrič 
Jožeta občani sami, bo povrnjeno eno od 
krajevnih znamenj, ki so del lovrenške 
kulturne dediščine.

Restavriran 
križ na cerkvi 
sv. Križa 
Na cerkev Sv. 
Križa je bil na prvo 
adventno ne deljo 
nameščen obno-
vljen lesen križ s 
korpusom, ki je že 
v preteklosti krasil 

zunanjo steno prezbiterija. Restavriranje 
je potekalo po smernicah Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. Križ je visel 
nad slabo ohranjeno fresko Marije in 
Janeza Evangelista, ki je bila kemično 
utrjena. Odstranili so se vsi sekundarni 
ometi in preslikave ter zapolnili votli, 
nestabilni predeli originalnega ometa 
freske, saj je obstajala nevarnost, da le-
ta odpade. Znamenje križa kot simbola 
krščanstva je od nekdaj simbol življenja. 
Sedaj bo znova znamenje vsem, ki jih bo 
pot peljala skozi Lovrenc.

Obuditev broda čez Dravo 
V lanskem letu smo na pobudo 
predstavnikov Turističnega društva v 
upravljanje prevzeli območje ob reki 
Dravi na Ruti, kjer je pred zgraditvijo 
mostu potnike preko reke prevažal 
brod. Slednjega je upravljal legendarni 
brodar Pepi Hitl. V letošnjem letu smo 
nadaljevali z aktivnostmi, ki bodo 
pripomogle k še večji prepoznavnosti 
tega načina prečkanja Drave ter v 
sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
kulturne dediščine poskušali registrirati 
tehnično kulturno dediščino na tem 
področju. Ob Dravi na tem območju 
naše Občine najdemo tudi nekaj utrdb v 
okviru Rupnikove linije, ki bi omenjeno 
zgodbo lahko le še nadgradila. 
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IZVEDENI RAZPISI OBČINE LOVRENC 
NA POHORJU V LETU 2021

UKREPI ZA SPODBUJANJE GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA IN PODJETNIŠTVA
Občina Lovrenc na Pohorju je z letošnjim letom prvič uvedla ukrepe za 
spodbujanje gospodarskega raz vo ja in podjetništva. V ta namen je v začetku 
meseca julija 2021 Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju po hitrem postopku 
sprejel Pravilnik o dode lje vanju pomoči za razvoj podje tništva v Občini Lovrenc na 
Pohorju za obdobje 2021 – 2023 in v proračunu za leto 2021 zagotovil sredstva 
v višini 10.000,00 EUR. V mesecu septembru je bil prvič objavljen javni razpis za 
dodelitev nepovratnih finančnih spo dbud za ukrepe:
   materialnih in nematerialnih investicij,
   usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
   samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
   stroškov promocije.

S predlaganimi ukrepi želimo izbo ljšati podjetniško kulturo, ustvariti učinkovito 
podporno okolje, zagotoviti zadostno infrastrukturo, povečati število delovnih mest 
in strmeti k inovativnosti v lokalnem okolju. Že na podlagi prvič objavljenega razpisa 
je prispelo šest vlog, od tega pet vlog za ukrep materialnih in nematerialnih investicij 
in ena vloga za ukrep samozaposlovanja. Glede na merila so bila razpoložljiva 
proračunska sredstva razdeljena med tri prijavitelje.

Občinske pomoči na področju 
kmetijstva
Samostojni podjetniki posamezniki 
in pravne osebe, registrirane za opra
vlja nje kme tijske dejavnosti na podlagi 
objavljenega Javnega razpisa za dodeli
tev državnih pomoči za ukrepe za ohra
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju 
imajo vsako leto možnost pridobiti nepo
vratna sredstva. V proračunu je za ta 
namen zagotovljenih približno 21.000 
EUR. V letošnjem letu je prispela vloga le 
enega vlagatelja, ki je prejel nepovratna 
sredstva za agromelioracijska dela na 
kmetijskih zemljiščih kmetijskega go
spo darstva.

Stanovanjski fond 
Občina trenutno razpolaga s tridesetimi 
stanovanji, ki jih vzdržuje v obsegu mo-
žnih izdatkov in tako najemnikom zago-
tavlja primerne pogoje bivanja. Vsako 
leto se v proračunu zagotovijo sredstva za 
redno in investicijsko vzdrževanje, ki se v 
skladu s sprejetim letnim načrtom del za 
ta namen tudi porabijo. V letu 2021 so bile 
v celoti obnovljene stanovanjska enota na 
Kovaški cesti 18, Kovaški cesti 113 in Ob 
Radoljni 71, hkrati pa v manjšem obsegu 
tudi druge enote v dogovoru z najemniki 
ter upravljalcem, podjetjem Uprastan. 
Izda tna sredstva so bila v letošnjem letu 
namenjena hidroizolaciji in priklopu 
objektov na nov vodovodni sistem ob 
rekonstrukciji ceste skozi trško jedro: 

objekt Gornji trg 37 (Zdravstveni dom), 
Gornji trg 32 (Veterinarstvo Magistrale), 
Spodnji trg 2 (bivša Krajevna skupnost) 
in Spodnji trg 8 (Občina) ter obnovi avle 
v prostorih bivše krajevne skupnosti. Za 
vlaganja v stanovanjski fond smo namenili 
skoraj 100.000 EUR. Po več kot štirih letih je 
bil v letošnjem letu objavljen javni razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki 
so izpra znjena ali bodo izpraznjena v času 
velja vno sti prednostne liste oz. do izve-
dbe novega javnega razpisa. Na razpis je 
prispelo 13 vlog, ki so v postopku obravna-
ve. Trenutno sta na voljo dve prazni stano-
vanj, na Kovaški cesti 113 in Ob Radoljni 
71. Postopek javnega razpisa bo zaključen 
predvidoma do konca februarja 2022.

Finančne pomoči občanom 
Na mladih svet stoji, pravi slovenski 
pregovor, in tega se zavedamo tudi na 
Občini Lovrenc na Pohorju. V ta namen 
imamo sprejet Pravilnik o ukrepih na 
področju socialnega varstva in pomoč 
družini, ki ureja pogoje in postopke 
za dodeljevanje finančnih pomoči. Na 
podlagi pravilnika, smo v letošnjem letu 
denarno pomoč ob rojstvu otroka podelili 
17 staršem v skupnem znesku 1.700 EUR, 
denarno pomoč starejšim občanom pa 
je v letošnjem letu koristilo 28 občanov 
v znesku 420 EUR. Prav tako smo 16 
socialno ogroženim občanom, ki so se 
znašli v stiski, pomagali z odobritvijo 
izredne denarne pomoči v skupnem 
znesku 3.910 evrov. 

Štipendije
Občina vsako leto objavi javni razpis za 
podelitev štipendij. V šolskem letu 2020/ 
2021 je štipendijo prejemalo 12 dijakov in 
študentov, zanje pa smo iz proračunskih 
sredstev namenili 6.600 EUR.

Letovanje otrok
Lansko in letošnje leto je močno 
zaznamovala epidemija, ki je ohromila 
naša življenja na vseh področjih, 
otro ci, ki so še posebej ranljivi, pa so 
bili prikrajšani za prenekatero deja
vnost. Kljub nestabilnim razmeram 
je Zvezi prijateljev mladine Maribor 
in Rdečemu križu – Območna enota 
Maribor letovanje otrok uspelo izpeljati v 
načrtovanem obsegu in s tem omogočiti 
brezskrbne in nepozabne počitnice 
osno vnošolcem iz socialno ogroženih 
dru žin in tistih z zdravstvenimi indika
cijami. Občina Lovrenc na Pohorju je 
letos za subvencioniranje letovanja 
23 lovrenškim otrokom iz občinskega 
proračuna namenila 7.700 evrov.

Razpisi za spodbujanje 
dejavnosti na področju kulture 
in športa
Na področju kulture in športa je Občina 
Lovrenc na Pohorju izvedla štiri razpise:
   v mesecu aprilu smo odobrili 13.528, 68 

EUR sredstev v okviru JR Kultura za 
leto 2021, ki smo jih odobrili 8 društvom;

   v mesecu maju smo odobrili 5.700,75 
EUR sredstev v okviru JR Prireditve 
I za leto 2021, ki smo jih namenili 14 
društvom za izvedbo 43 prireditev;

   v mesecu juniju smo odobrili 39.960,00 
EUR sredstev v okviru razpisa JR 
Šport za leto 2021, ki smo jih namenili 
8 društvom za izvedbo športnih 
programov, razvojne dejavnosti in 
športne prireditve,

   v mesecu novembru smo v okviru 
drugega dela javnega razpisa JR Pri-
reditve II za leto 2021 odobrili 1.445,45 
EUR sredstev, ki smo jih namenili 3 
društvom za izvedbo 3 prireditev.

Ker se omejeni javni razpisi zaključijo s 
koncem leta, bodo rezultati oz. dejansko 
izvedene aktivnosti zaključene z ja nuar
jem 2022. 

Razpis za oprostitev oz. znižanje 
najemnin v obdobju epidemije 
Občina Lovrenc na Pohorju pristopila 
k ukrepu oprostitve oz. znižanja višine 
najemnine za obdobje od oktobra 
2020 do junija 2021, ko je bila v državi 
razglašena epidemija, in s tem vsaj delno 
ublažila negativne finančne posledice za 
najemnike občinskih prostorov, ki v tem 
času svoje dejavnosti niso mogli izvajati. 
Sredstva za pokritje deleža najemnin so 
znašala cca. 5.000 evrov.

DELO OBČINSKEGA SVETA IN 
NJEGOVIH TELES  
V letu 2021 se je Občinski svet Občine Lovrenc 
na Pohorju, ki šteje 12 članov, sestal na šestih 
rednih sejah. Gradiva, ki so jih člani na teh sejah 
obravnavali, so predhodno, skladno z zakonodajo 
obravnavala tudi delovna telesa Občinskega 
sveta, predvsem: 
   Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja,
   Statutarno pravna komisija,
   Odbor za gospodarstvo, turizem in 

kmetijstvo ter
   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. 
Tako so člani Občinskega sveta v letu 2021 
prvič sprejeli odlok o proračunu za dve leti, 
za leto 2021 in 2022. Na področju komunale 
in oskrbe s pitno vodo je Občinski svet sprejel 
nov odlok, ki ureja odmerjanje komunalnega 
prispevka ter elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe odva-
janja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter pri pa dajoče omrežnine in elaborat 
o oblikovanju cene izvajanja storitev obve-
zne javne službe oskrba s pitno vodo ter 
pripadajoče omrežnine za uporabo javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav. Oba cenika 
z višino subvencije sta objavljena na občinski 
spletni strani. Prav tako je bil sprejet Pravilnik 
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo 
javnega vodovodnega sistema. V tem letu je 
Občinski svet potrdil tudi Odlok o upravičenjih 
in subvencioniranju plačila komunalnega 
prispevka in Pravilnik o sofinanciranju nakupa 
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
ter investicij v zasebne vodovode. Prav tako 
je potrdil pogodbo o prodaji koncesije o 
izgradnji in vzdrževanju ter upravljanju čistilne 
naprave in kanalskega omrežja podjetju 
Komunala Odtok d.o.o. in cene storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021. 
Po lansko leto sprejetem OPN je obravnaval 
in sprejel obvezne razlage petega odstavka 
50. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Lovrenc na Pohorju in sklep 
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Lovrenc na 
Pohorju. Na področju pokopališke dejavnosti 
je bil sprejet nov Odlok o pokopališkem redu 
in Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe 24 urne dežurne pogrebne 
službe. Za podelitev omenjene koncesije je bil 
objavljen javni razpis, ki je trenutno v fazi izbire 
izvajalca. Na področju družbenih dejavnosti 
je bil sprejet Letni program športa in sklep o 
izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na 
domu. Občinski svet je podal tudi pozitivno 
mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Lovrenc 
na Pohorju ter na področju podjetništva sprejel 
normative za dodeljevanju pomoči za razvoj 
podjetništva v Občini Lovrenc na Pohorju za 
obdobje treh let. 

Ko potrebujemo pomoč

CIVILNA ZAŠČITA 
Med epidemijo je Občina vseskozi sodelovala s štabom CZ, lokalno zdravnico, 
Zavodom Danica, Osnovno šolo in še nekaterimi drugimi subjekti. V letošnjem 
letu se je spremenilo članstvo štaba CZ, prav tako so se zamenjali poverjeniki in 
njihovi namestniki. Na novo se je imenovala Služba za podporo za Civilno zaščito 
v Občini Lovrenc na Pohorju. 

Da bi čim bolj olajšali življenje občankam in občanom je bila vzpostavljena 
telefonska številka, na katero so lahko občani poklicali v primeru, ko so zaradi 
bolezni ali karantene potrebovali pomoč, dostave hrane ali zdravil, v Zdravstvenem 
domu je bilo organizirano cepljenje, v novembru pa je Zavod Danica pričel s hitrim 
testiranjem tudi pri nas. 

PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO V 
LETU 2021
Veliko prostovoljnega dela je 
bilo name njenega obnovi gasil-
skega doma: obnovili smo ga-
raže, zamenjali vsa notranja in 
zunanja vrata doma, asfaltirali 
prostor pred gasilskim domom, 
urejali  gasilski poligon. 

Del našega dela je vedno 
name njen preve ntivni dejavnosti: 

vršili smo požarne straže, organizirali vajo gasilske zveze Ruše in več društvenih 
vaj, pripravili tečaj oživljanja za krajane.  Naše delo je usmerjeno tudi v mladino. 
Vsak torek jih lahko opazite v gasilskem domu, kjer poleg gasilskih veščin 
spoznavajo tudi delo prostovoljcev. Zanje smo organizirali dvodnevni gasilski 
tabor. Radi pa se tudi družimo. Za krepitev naših vezi smo se večkrat zbrali na 
gasilskem poligonu. Tam smo, v znak tradicije, postavili majsko drevo.

V mesecu novembru smo izvedli akcijo zbiranja starega železa, barvnih kovin in 
akumulatorjev. Zahvaljujemo se vsem krajanom, ki ste prispevali material. Akcijo 
smo naredili z namenom zbiranja finančnih sredstev, ki jih bomo potrebovali, 
da v prihodnjih letih postavimo nov enoetažni prizidek h gasilskemu domu. 
Potrebujemo ga, da bomo pridobili večje garderobe za gasilce, novo poveljniško 
sobo, prostor za čiščenje gasilske opreme, delavnico za manjša popravila ter 
manjšo garažo za poveljniško vozilo. V letu 2022 bomo skušali pridobiti vso 
dokumentacijo. V letih 2023 in 2024 pa bomo, s pomočjo lokalne skupnosti, 
izvedli gradnjo. 

Da bo Prostovoljno gasilsko društvo tudi v prihodnje dobro opravljalo svoje po-
slan stvo, bomo še naprej aktivni na področju izobraževanja tako starejših kot tudi 
mladih gasilcev. Še naprej bomo sodelovali pri organizaciji različnih kulturnih, dru-
ža bnih in športnih prireditev ter tako prispevali h kakovosti življenja v našem kraju.

Dobrega sodelovanja z občino in njenimi občani si želimo tudi v prihodnje. To 
nam bo podlaga in dober motiv, da bomo v prihodnjih letih z jasno vizijo uspešno 
uresničevali naše poslanstvo. V letu, ki prihaja, vam gasilci PGD Lovrenc na 
Pohorju želimo veliko sreče, zdravja in miru. Naj vse ovire postanejo premostljive, 
vse, kar je bilo predaleč, dosegljivo, vse, kar je bilo nemogoče, možno, vse, kar se 
še ne uresniči, pa naj ostane v duhu upanja, vztrajnosti in poguma. PGD

Razglasitev epidemije COVID-19 tako v lanskem, kot tudi v letošnjem 
letu, je močno posegla v obseg opravljanja nekaterih storitev, kar je 
začasno celo povzročilo prekinitev opravljanja določenih dejavnosti 
tudi v naši Občini. Ne glede na to, da določeni gospodarski subjekti 
oz. nevladne organizacije in društva svojih dejavnosti začasno niso 
mogli izvajati oz. so jih izvajali v okrnjenem obsegu, so nekatere še 
vedno vezale obveznosti iz naslova najetih poslovnih prostorov v 
lasti Občine Lovrenc n Pohorju, zato je Občina Lovrenc na Pohorju 
pristopila k ukrepu oprostitve oz. znižanja višine najemnine za 
obdobje od oktobra 2020 do junija 2021, ko je bila v državi razglašena 
epidemija in s tem vsaj delno ublažila negativne finančne posledice. 
Sredstva za pokritje deleža najemnin so znašala dobrih 5.000 evrov.
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UREDITEV PLATOJA ZA LOKALNO 
TRŽNICO
Na prostoru med ZD in Manco se bo uredila 
ploščad, ki bo namenjena postavitvi lokalne 
tržnice, prostor pa se bo uporabljal tudi za 
številne druge priložnosti oziroma dejavnosti.

DOM KRAJANOV Z DEFIBRILATORJEM
V prostorih  nekdanje pošte na Činžatu se ureja 
dom krajanov, z opremljenim prostorom za 
srečanja, čajno kuhinjo in sanitarijami. Dom 
krajanov bo hkrati tudi AED točka. 

OTOK ZA ODPADKE NA 
HRASTNIKOVEM VRTU
Na Hrastnikovem vrhu, na mestu, se ureja 
ploščad, na kateri bo zagrajen otok za 
odpadke, s čimer bomo preprečili odlaganje 
smeti v naravo. 
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OBČINA ZA OBČANE IN OBČANI ZA OBČINO
Participativni proračun »Po 
maje bi šlo«
V mesecu novembru smo uspe šno 
zaključili dvoletni projekt partici pa-
tivnega proračuna “PO MAJE BI ŠLO” 
za leti 2021 in 2022. Participativni pro-
račun, ki smo ga uvedli v lanskem letu, 
je demokratičen način odločanja občank 
in občanov o porabi deleža občinskega 
proračuna. Vsaka prebivalka in vsak 
prebivalec občine ima priložnost ne 
le sodelovati pri odločanju o tem, 
kateri projekti se bodo v ožji lokalni 
skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč 
lahko tudi sam predlaga projekte, ki 
bodo izboljševali življenjsko okolje. 
Za tran spa rentnost postopka v vseh 
fazah aktivno skrbijo člani Odbora za 
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 
Občinskega sveta Občine Lovrenc na 
Pohorju. V občinskem proračunu je bilo 
tako za leti 2021 in 2022 za izvedbo izgla-
sovanih projektov namenjenih 140.000 
EUR (za obe leti). Vsakemu naselju je tako 
za financiranje enega ali več projektov 
pripadalo po 10.000 EUR letno. Sredstva 
so bila enakomerno razdeljena po 
naseljih, s čimer smo želeli zasledovati 
enakomeren razvoj vseh delov občine.

PROJEKT 2020 NASELJE VREDNOST

Ureditev platoja za lokalno tržnico Lovrenc 10.000,00 EUR

Prostori za mladinski center Lovrenc 6.500,00 EUR

Finančna pismenost Lovrenc 2.400,00 EUR

Ureditev dela ceste od mostu do 
Jakopičevega ovinka

Kumen 6.000,00 EUR

Tisk Lovrenške kuharske knjige Kumen 3.000,00 EUR

Ureditev počivališča za kolesarje in 
pohodnike pri Pruhu v Puščavi

Kumen 6.500,00 EUR

Otok za odpadke na Hrastnikovem Vrhu Recenjak 3.000,00 EUR

Ureditev ceste Hojnikova kapela - Hožič Recenjak 5.000,00 EUR

Koši za smeti na relaciji Slepnica Hojnik kapela Recenjak 2.000,00 EUR

Označbe kmetij – hišnih številk - kažipot Recenjak 5.000,00 EUR

Ureditev avtobusne postaje Činžat - Lovrenc Činžat 10.000,00 EUR

Ureditev pošte v dom krajanov z 
defibrilatorjem

Činžat 10.000,00 EUR

Postojanke za kolesarje in pohodnike Rdeči Breg 3.000,00 EUR

Postavitev obcestnih ogledal Rdeči Breg 7.000,00 EUR

Ureditev počivališča za kolesarje in 
pohodnike ob Slepnici

Rdeči Breg 6.500,00 EUR

Ureditev ceste in namestitev ovir v Slepnici Rdeči Breg 3.000,00 EUR

Ureditev okolice pokopališča Puščava Ruta 10.000,00 EUR

Ureditev makadamske ceste Ruta 1.000,00 EUR

PROJEKT 2021 NASELJE VREDNOST

Ureditev okolice Cerkve sv. Radegunde Lovrenc 1.100,00 EUR

Ograjen prostor za smeti na lokaciji Kumen 
– križišče pred kmetijo Potočnik

Kumen 1.500,00 EUR

Ureditev poti čez »Oslico« Kumen 3.000,00 EUR

Ureditev ceste na trasi Letališče - Karničnik Puščava s Kurjo 
vasjo

5.000,00 EUR

Počivališče ob cerkvi v Puščavi Puščava s Kurjo 
vasjo

2.000,00 EUR

Namestitev defibrilatorja ob Marlesu Puščava s Kurjo 
vasjo

3.000,00 EUR

Sanacija mostu na Kumen v Puščavi Puščava s Kurjo 
vasjo

10.000,00 EUR

Ureditev dela občinske ceste Glažerca ter 
občinske ceste Bednikova cesta v naselju 
Recenjak

Recenjak 5.000,00 EUR

Popravilo asfaltne ceste Ruta 9.000,00 EUR

V lanskem letu smo 
uspešno zaključili prvi 
cikel, v katerem ste 
občani podali kar 34 
predlogov. 

V lanskem letu smo uspešno zaključili 
prvi cikel, v katerem ste občani podali 
kar 34 predlogov. Na glasovanje se je 
kasneje uvrstilo 21 predlogov, izgla so-
vanih pa je bilo 18 predlogov v skupni 
vrednosti 99.900 EUR. V letu 2021 smo 
s preostankom sredstev iz prvega cikla 
izvedli drugi cikel participativnega pro-
ra čuna. Do roka za oddajo predlogov je 
prispelo 22 predlogov, 13 se jih je uvrsti-
lo na glasovanje. Izglasovanih je bilo 9 
predlogov v skupni vrednosti 39.600 EUR.

V letu 2021 smo načrtovali izvedbo enajstih izglasovanih projektov. Zaključili smo jih sedem, pri štirih pa se izvedba 
nadaljuje v leto 2021, saj je bilo potrebno za njihovo izvedbo več aktivnosti, od projektantskih rešitev, do soglasij, v 
nekaterih primerih tudi služnosti. Vsekakor se Občina zavezuje, da bo v letu 2022 realizirala vse izglasovane projekte.  

UREDITEV MAKADAMSKE CESTE NA 
RUTI 28 - 29
Saniral se je del makadamske ceste v naselju 
Ruta v dolžini približno 300 metrov. Dela so 
zajemala navoz gramoza in utrditev cestišča.
Finančna vrednost: 1.000,00 EUR

UREDITEV DELA CESTE OD MOSTU 
DO JAKOPIČEVEGA OVINKA
Na cesti od mostu do Jakopičevega mostu na Ku-
mnu se je uredila drenaža, kanali za odvodnja va-
nje in mulde. Cestišče je utrjeno z mletim asfaltom.
Finančna vrednost: 6.000,00 EUR

POSTAVITEV OBCESTNIH  
OGLEDAL
V naselju Rdeči Breg na cesti Kurja vas – 
Slepnica je bilo na nepreglednih mestih posta-
vljenih sedem obcestnih ogledal.
Finančna vrednost: 7.000,00 EUR

TISK LOVRENŠKE KUHARSKE 
KNJIŽICE
V naselju Kumen je bil predlagan projekt tiska 
prve lovrenške kuharske knjige. Vsi zbrani 
recepti v njej so zapisani v pristni lovrenščini.
Finančna vrednost: 3.000,00 EUR

KOŠI ZA SMETI NA RELACIJI 
SLEPNICA - HOJNIK KAPELA
Na priljubljeni sprehajalni poti v naselju Rece-
njak so na štirih lokacijah nameščeni koši, 
namenjeni odlaganju manjših odpa dkov.
Finančna vrednost: 3.000,00 EUR

INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJE IN 
POHODNIKE
Na dveh lokacijah, Cigelnica in Letališče v 
naselju Rdeči breg, sta bili postavljeni novi 
posto janki za kolesarje in pohodnike. 
Finančna vrednost: 3.000,00 EUR

UREDITEV CESTE HOJNIKOVA 
KAPELA - HOŽIČ
Na cesti v naselju Recenjak je bila izvedena 
sanacija vozišča z znižanjem teren za izbolšanje 
preglednosti v ovinku. 
Finančna vrednost: 5.000,00 EUR

UREDITEV OKOLICE 
POKOPALIŠČA PUŠČAVA
Uredil se bo dostop do pokopališča, na 
katerem je ob deževju pogosto zastajala 
voda. Projekt predvideva tlakovanje poti in 
ureditev primernega odvodnjavanja.

Veseli nas, da je bil med občankami in občani projekt participativnega proračuna 
dobro sprejet in da je bil je bil odziv kljub omejitvam zaradi epidemije velik. S tem 
smo si dokazali, da idej in načinov za izboljšave v Lovrencu ne manjka.
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KAVA Z ŽUPANOM 
Na občini Lovrenc na Pohorju si vseskozi 
prizadevamo za dobro medsebojno 
sode  lovanje in komunikacijo s prebi valci 
kraja. Zato smo si v lanskem letu omislili 
nov način stika župana z občani in tako v 
juliju 2020 izvedli prvo kavo z županom. 
Zdaj, po dobrem letu in pol, se lahko 
pohvalimo, da je Kava z županom postala 
stalnica, ki je dobro obiskana. Pri nas se 
je zglasilo okoli 70 občank in občanov z 
različnimi problemi, pre dlogi in idejami. 
Vsakemu smo skušali pomagati po 
najboljših močeh, skupaj iskali rešitve 
oziroma načine, kako pre dlog realizirati. 
Vsem, ki ste se Kave z župa nom udeležili 
in predlagali ideje za dobro občanom, se 
iskreno zahva lju jemo in vas obveščamo, 
da so termini za Kavo z županom še 
naprej rezervirani za vsako prvo sredo v 
mesecu od 16.00 do 18.00 ure.

POČITNIŠKO DELO MLADI ZA 
LOVRENC 
Občina Lovrenc na Pohorju v času 
poletnih počitnic za dijake in študente 
v okviru projekta MLADI ZA LOVRENC 
organizira  plačano počitniško delo. 
Letos smo delo za 16 mladih udele-
žencev organizirali v treh terminih. 
Pogla vitne teme omenjenega projekta 
so ohra njanje oziroma spodbujanje 
poveza nosti mladih s svojim krajem ter 
nje govo naravno in kulturno dediščino, 
obliko vanje pozitivnega odnosa do 
javnega prostora in urbane opreme ter 
krepitev zavesti o pomenu zdravega in 
čistega okolja, v katerem živimo. Večina 
dejavnosti se je zato izvajala ravno na 
področjih urejanja okolja, varstva narave, 
skrbi za kulturne spomenike in podobno. 
Skupni znesek za plačilo počitniškega 
dela je znašal skoraj 4.800 evrov.

OBČINA LOVRENC NA 
POHORJU PRISTOPA K 
IZDELAVI STRATEGIJE  
RAZVOJA OBČINE 
Občina Lovrenc na Pohorju pristopa konec leta 
2021 k pripravi dokumenta Strategija razvoja 
občine Lovrenc na Pohorju, ki bo razvojni 
načrt občine za obdobje naslednjih osem let 
(2022 – 2032).  Dokument imenujemo razvojni 
program in je temeljni programski dokument 
na občinski ravni, ki opredeljuje prednosti 
občine in določa razvojne prioritete, ukrepe 
in projekte za naslednje desetletje. Strategija 
razvoja bo izhajala iz dosedanjih prioritet, ki jih 
je Občina prepoznala kot prednostna področja, 
s tem da bodo te prioritete povezane tako, da 
bodo v izvajanje vključeni občani in da bodo 
različni cilji povezani v trajnostno razvojno 
smer občine Lovrenc na Pohorju.  Strategija bo 
udejanjila vizijo občine, ki temelji na vrednotah 

USPEŠNI PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV - 
SREDSTEV LAS DRAVA 
Občina Lovrenc na Pohorju je preko EU 
razpisov v okviru Lokalne akcijske skupine 
Drava (LAS Drava) v lanskem letu uspešno 
pridobila sredstva za novo gasilsko vozilo, 
ki je posebej prilagojeno za posredovanje 
ob poplavah, toči, močnem vetru, žledi, 
večjih količinah snega, požarih v naravnem 
okolju, požarih v urbanem okolju, pomoči 
pri reševanju z AED, reševanju ob porušitvi 
objektov, z višin in iz globin ter ob delovnih 
nesrečah v gozdu. Projekt nakupa vozila je 
bil sofinanciran iz razvojnih skladov Evropske 
unije (Evropski sklad za regionalni razvoj: 
Naložba v vašo prihodnost in Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje), katerih delež je znašal 
dobrih  150.000,00 EUR, ostala sred stva so 
bila zagotovljena iz občinskega pro računa 

občine Lovrenc na Pohorju, ter lastnih 
sredstev PGD Lovrenc na Pohorju. 

Črpanje EU sredstev preko omenjenega 
LAS Drava, ki se s tem letom v okviru aktualne 
finančne perspektive zaključuje, je za našo 
Občino zelo uspešno. Od predvidenih 23 % 
vseh sredstev za našo Občino, smo jih 
uspešno počrpali kar 33 % oz. cca 420.000 
EUR. Potrenjih je bilo 18 projektov, od tega kar 
12 zasebnih oz. preko društev. Občina je ta 
EU sredstva, poleg omenjenega gasilskega 
vozila, koristila še za sanacijo kotlovnice v 
Osnovni šoli, za plezalno steno z opremo 
oz. za nabavo premičnega odra. V postopku 
potrjevanja imamo še en projekt in sicer za 
ureditev sedmega oddelka, ki je potreben v 
okviru našega vrtca. Tudi tukaj računamo na 
uspešno kandidaturo.    

KAJ SE JE DOGAJALO V LETU 2021 

Primule in stand up komedija 
za dan žena
Namesto prireditve ob dnevu žena 
in materinskem dnevu, s katero se 
sicer vsako leto poklonimo vsem 
lovrenčankam, so jih na njihov praznik, 
8. marca, že v zgodnjih jutranjih urah na 
različnih mestih v kraju čakale pisane 
pomladne primule z voščilom, v soboto, 
13. marca, pa so si lahko v krogu svojih 

najbližjih ogledale brezplačno spletno 
stand up predstavo znane slovenske 
komičarke, Lucije Ćirović.

Marjetica 2021
Turistično društvo Lovrenc na Pohorju 
je tudi letos, v okviru svoje petčlanske 
skupine za ekologijo in izgled kraja, 
izbralo nagrajence za Marjetico. Že 
vrsto let društvo izkazuje hvaležnost in 

Kljub posebnim razmeram nam je s pomočjo društev, članov Odbora za prireditve in še nekaterih drugih 
aktivnih posameznikov uspelo izvesti kar nekaj večjih dogodkov v tem posebnem letu. Hkrati pa je naš kraj poln 
posameznikov, ki puščajo pečate, tako v našem kraju in tudi širše. V spodnjem kolažu dogodkov in dosežkov, se 
skušamo spomniti le najodmevnejših.

zahvalo tistim, ki jim je mar za izgled 
svojih hiš in okolic, ter posledično za 
lepši videz kraja. Prelepo kvačkano ma-
r je tico vsako leto prijazno izdelajo v 
skupini Pikapolonic. Za leto 2021 smo 
podelili samo eno Marjetico in sicer v 
kategoriji: Marjetico za najlepše urejeno 
oko lico stanovanjske hiše je prejela Re-
na ta Jelenko na naslovu Vozniška pot 19. 

“Čeprav so manjše površine v večji 
meri bolj obvladljive in hkrati na njih 
lažje ustvariš prijetno vzdušje, je 
vendar občutek za estetiko pomemben. 
Ob prijetni majhni hiški je pohvalno 
predvsem to, da kljub temu, da se ohranja 
pridih lahkotnosti, je vsak detajl jasen 
del kompozicije. Poleg vzdrževane 
centralne zelenice, ki zavzema večinski 
zunanji del, so obrobni grmički lepo 
umeščeni, z zeleno živo mejo pa parcela 
ohranja intimnost. Piko na i naredijo 
cvetlični lonci z zasaditvijo, ki doda 
noto elegance. Ustvarjen je prijeten 
ambient za sprostitev.” so povedali na 
Turističnem društvu. 

Za videz svoje hiše in širše soseske 
skrbimo vsi in vsi prispevamo svoj del 
odgovornosti za izgled našega kraja, 
da se v njem počutimo prijetno in da 
se bodo v njem počutili prijetno tudi 
obiskovalci. 
TD Lovrenc na Pohorju

140 let tovarne Kos in srpov
V letu 2021 je Tovarna kos in srpov, 
ki je pomembno zaznamovala kraj 
in še danes nudi zaposlitev mnogim 
Lovrenčanom, obeležila 140 let svojega 
obstoja. Prav tako bo letos minilo 
30 let od ustanovitve hčerinskega 
podjetja Bukev. Ob pomembnem jubi-
leju vodstvu in zaposlenim iskreno 
čestitamo in jim želimo uspešno 
poslovanje tudi v prihodnje. 

Popotovanje slovenske bakle 
po Lovrencu
V mesecu juliju smo v Lovrencu 
pričakali Slovensko baklo, ki je od 22. 
aprila potovala po Sloveniji in na svoji 
poti obiskala vseh 212 občin. Pred 
Osnovno šolo so jo na pot po Lovrencu 
najprej ponesli otroci iz vrtca LNP, 
po Gozdni poti se je z njo zapeljal 
motokrosist Marko Petelin, nato pa so 
jo prevzeli člani DTV Partizan. Ti so 

ognjeno štafeto predali članom PGD 
Lovrenc na Pohorju, na cilj pa so z njo 
pritekli  karateisti iz Karate kluba.

S prebujeno jekleno voljo in pozi-
tivno energijo vseh nosilcev ter 
njihovih navijačev je Slovenska ba-
kla tudi v Lovrencu širila vrednote 
olimpizma, navdihovala in povezovala 
ljudi.

Kulturni večeri na jasi Koče 
Dobnik
Turistično društvo Lovrenc na Pohorju 
je v sodelovanju s Kočo Dobnik na jasi 
Koče Dobnik v juniju izvedlo glasbene 
večere. Obiskovalci so v prijetno toplih 
poletnih večerih uživali v koncertu 
Tackanov, rock in blues koncertu 
mariborske skupine No name blues 
bend ter v objemu francoskih šansonov 
obeležili literarna dela Polhove Ton-
čke in se seznanili z literarnim ustva-
rjanjem lokalnih literatov.

Sprejem najuspešnejših 
devetošolcev pri županu

Ob zaključku šolanja v Osnovni šoli 
Lovrenc na Pohorju je župan sprejel 
najuspešnejše devetošolce, ki so se na 
področju znanja, kulturnega in ume
tniškega poustvarjanja, ter razi sko
valnih in drugih dejavnosti še pose
bej izkazali. Župan je štirim, zdaj že 
bodočim dijakinjam, Alji Kopič, Lizi 
Naimi Osmanović, Klari Steinbacher in 
Mariji Goričan, podelil Županovo petico 
ter jim zaželel veliko uspehov na njihovi 
nadaljnji poti.

100 LET ČEBELARSKEGA DRUŠTVA  
LOVRENC NA POHORJU
Letos so lovrenški čebelarji obeležili 
pomembno obletnico - 100 let od usta-
novitve Čebelarskega društva Lovrenc 
na Pohorju. Visoki jubilej so proslavili 
kar v domačem kraju, saj jim je bila ob tej 
priložnosti zaupana tudi organizacija 18. 
čebelarskega praznika in 4. svetovnega 
dne čebel. Slovesnosti z bogatim kul-
tur nim programom so se udeležili če-
be larji iz vse Slovenije in gostje iz 
tujine, češki minister za kmetijstvo s 
svojo delegacijo in slovenski kmetijski 
minister s sodelavci.

zdravja in  blaginje življenja za vse generacije. 
Vključena bodo področje kmetijstvo, trajnostjo 
gospodarstvo, turizem, voda in komunala, 
narava in gozd, izobraževanje, kultura, promet, 
zrak, telekomunikacije, odpadki, energetika, 
šport in varnost ter zdravje in starejši. Za 
izdelavo Strategije razvoja bosta oblikovani dve 
delovni  skupini, ki bosta sodelovali v procesu 
nastajanja dokumenta. Ožja delovna skupina 
bo sestavljena iz predstavnikov občinske 
uprave in izvajalca in bo pripravila ogrodje 
doku menta, ki ga bo širša delovna skupina, ki 
jo bodo sestavljali predstavniki različnih zgoraj 
navedenih področij pregledali in dopolnili. Nato 
bo delovna verzija Strategije dostopna vsem 
občanom v pregled in posredovanje predlogov 
in dopolnitev. Če bodo razmere dopuščale, bo 
tudi javna predstavitev Strategije pred izdelavo 
zaključne verzije, ki bo maja 2022. Vljudno 
naprošamo vse, da se odzovete in prispevate 
svoje ideje in želje pri nastajanju dokumenta. 

Lovrenški informator
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VELIKONOČNI SEJEM
Zadnjo soboto pred velikonočnimi pra-
zniki je na ploščadi pri zgornjem Merca-
torju potekal velikonočni sejem, na 
kate rem je sodelovalo 13 ponudnikov in 
razstavljavcev, ki so predstavili bogato 
in razno liko ponudbo svojih izdelkov 
in tako obi sko valcem pričarali pridih 
velike noči. Vsi obi sko valci so lahko 
sodelovali v nagra dni igri za košarico 
z velikonočnimi dobro tami, žrebanje 
srečnih dobitnikov pa je bilo objavljeno 
na občinski Facebook strani.

23. OBČINSKI PRAZNIK IN 28. JEZERNIKOVI DNEVI
V Lovrencu občinski praznik že tradicionalno praznujemo 
v sklopu Jezernikovih dni. Letos smo jih otvorili 7. avgusta, 
s pohodom na Lovrenška jezera, nadaljevali pa z Lovrenško 
nedeljo, glasbenimi, kulinaričnimi in filmskimi večeri, 
dnevi odprtih vrat Turistične domačije Koh, Kmetije 
Sadonik in Čebelarskega doma, naši najmlajši so se udeležili 
zanimivih delavnic in pravljičnih uric, na svoj račun pa so 
prišli tudi ljubitelji športa. Zaključili so se s Slavnostno sejo, 
na kateri  je župan zaslužnim občanom podelil priznanja za 
večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden 
pomen za občino, in koncertom Nike Zorjan.

Priznanje Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2021 so prejeli:
  Ansambel Lovrenških 6 ob 55. obletnici delovanja
   Ročnodelski krožek Pikapolonice za 30 let delovanja in 

ustvarjanja ročnih del
   Angela Obrulj za prizadevno delo na področju 

čebelarstva in vodenje društva
   Breda Hraščanec za prenovo gozdne učne poti Ruta
   Gaj Herman za zagnanost in inovativnost pri promociji 

Lovrenca

Županovo priznanje za leto 2021 so prejeli:
   Tovarna kos in srpov za 140 let delovanja
   Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju za 100 let 

delovanja društva
   Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju 

za požrtvovalno in nesebično pomoč ob naravnih 
nesrečah

   Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo ob 30. 
obletnici osamosvojitve Slovenije

Spominska slovesnost

Zadnjo soboto v avgustu je pod šotorom 
na prireditvenem prostoru potekala slo-
vesnost v spomin na zgodovinsko reše-
valno akcijo zavezniških vojnih uje-
tnikov in letalcev različnih naro dno sti 
iz taborišča v Mariboru oziroma delo-
višča na železnici v Ožbaltu, ki so leta 
1944 prehodili 272 kilometrov dolgo pot 
čez okupirano Slovenijo v Belo kra jino 
in s parti zanskega letališča v Otoku pri 
Metliki poleteli v italijanski Bari. V spomin 
na ta veliki dogodek, za katerega uspeh so 

zaslužni tudi številni Lovrenčani, je bil k 
obeležju položen venec. 

Alergijski kažipot Občine 
Lovrenc na Pohorju 
V letu 2021 smo v sodelovanju z 
interdisciplinarno inovacijsko ekipo 
s področja hortikulture, zdravstva in 
den dro loških značilnosti občine pre-
jeli priznanje Štajerske gospodarske 
zbornice, v okviru letošnje podelitve pri-
znanj za najboljše inovacije v Podravju 
2021 in sicer za oblikovanje alergijskega 
kažipota. Le ta na pregleden način izpo-
stavlja najpogostejše povzročitelje sene-
nega nahoda oziroma alergijskega rini-
tisa ter navzkrižne alergije, v opisnem 
delu pa predstavlja še tipične simptome, 
preventivne ukrepe in načine zdravljenja 
v primeru diagnosticirane alergije na 
cvetni prah.  Alergijski kažipot občine 
Lovrenc na Pohorju bo v letu 2022 zaživel 
v obliki info tabel na različnih lokacijah 
v naši občini, prav tako pa bo nameščen 
v e-obliki na portalu občine Lovrenc 

na Pohorju, kot primer dobre prakse 
vključujoče informacijske družbe.  V 
širšem smislu pa tudi kot pomemben del 
prizadevanja občine k vključitvi v mrežo 
“Zdravih mest”. 

Teden mobilnosti

Ob letošnjem Evropskem tednu mobi-
lnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra, 
smo v sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ter našo 
osnovno šolo in vrtcem pripravili vrsto 
aktivnosti, s katerimi smo posameznike 
in organizacije želeli spodbuditi k akti-

vnejši uporabi trajnostne mobilnosti. 
Naši otroci so v tem tednu, če je bilo le 
mogoče,  v šolo in vrtec prihajali peš 
ali s kolesom, seznanili so se s tem, kaj 
trajnostna mobilnost sploh pomeni, med 
sprehodi po Lovrencu so spoznali šolske 
poti in obnovili svoje znanje o varnosti 
v prometu, na kolesarskem poligonu so 
se lahko s kolesi ali skiroji preizkusili 
v poznavanju prometnih predpisov ter 
ustvarjali na temo trajnostne mobilnosti.

Miklavževanje in prižig 
prazničnih lučk
V soboto, 4. decembra, smo Miklavža, 
prvega izmed dobrih mož, pričakali 
s prižigom prazničnih lučk in tako 
simbolično otvorili adventni čas ter 
pregnali temo vse krajših decembrskih 
dni. V poznopopoldanskih urah so 
se otroci skupaj s starši sprehodili 
po razsvetljenem Lovrencu in se 
pri kipu svetega Miklavža udeležili 

obdarovanja, ki ga je organiziralo 
Turistično društvo.

Božično obdarovanje za 
Lovrenške otroke
Lovrenške predšolske in osnovnošolske 
otroke je v tem mesecu obiskal tudi 
Božiček in jih razveselil z darilom, 
družabno igro za vso družino in 
sladkarijo. Za obdaritev so poskrbeli 
člani Odbora za prireditve. 

ROSIKINIH X. 
Letošnji Martinov večer nam je prinesel 
čudovito darilo - praznovanje našega 10. 
rojstnega dne, ki smo ga sicer dopolnili 
že v lanskem letu. 

Pevsko društvo Rosika je na pobudo 
gospoda Damjana Jegra s svojim delo-
vanjem pričelo jeseni leta 2010. 6 let je 
zbor vodila Smiljana Steinbacher, nato 
je vodenje zbora prevzel Uroš Jurgec, ki 
z zborom ustvarja še danes. 

Mešani pevski zbor Rosika smo 
pevci z vseh vetrov, različnih starosti in 
interesov. Skupna ljubezen do petja in 
glasbe nam daje zagon za vaje, nastope 
in koncerte, ki se jih zmeraj veselimo. 

Naš jubilejni koncert smo težko 
pričakovali in se iskreno veselili skupaj 
z vsemi poslušalci, na odru pa so se 
nam pridružili tudi nekdanji pevci in z 
združenimi močmi smo zapeli pesem, 
ki je prebudila prijetne skupne spomine. 
Pevsko društvo Rosika

Mešani pevski zbor Rosika 
smo pevci z vseh vetrov, 
različnih starosti in interesov.
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SKRB ZA STAREJŠE

VARNO OKOLJE ZA STAREJŠE IN 
DELOVNA TERAPIJA 
Kaj je delovna terapija?
Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki se ukvarja s 
promocijo zdravja in dobrega počutja pri ljudeh vseh 
starostnih skupin. Cilj delovne terapije je doseči čim 
večjo samostojnost uporabnika ne glede na bolezen, 
poškodbo ali zdravstveno stanje posameznika. Delovna 
terapija vključuje uporabnike v dejavnosti, ki si jih želijo 
opravljati ali pa se od njih pričakuje, da jih opravljajo. 
Te dejavnosti so na primer skrb zase (jutranja higiena, 
oblačenje, priprava zajtrka,..), produktivnost (delo, 
šola,...) ali pa prosti čas. 

Kako lahko delovni terapevt pomaga starejšim do 
dobrega počutja in varnega okolja?
Delovni terapevt je strokovnjak zdravstvene stroke, 
ki pomaga starejšemu , da čim dlje ostane v svojem 
domačem okolju. Skupaj z starejšim in njegovimi svojci 
najde načine, da je okolje za starejšega kar se da varno 
in prilagojeno za samostojno bivanje. Varnejše bivanje 
v domačem okolju lahko izboljšamo tudi z različnimi 
sodobnimi alarmnimi sistemi (kot so: detektorji za 
zaznavanje dima, detektorji za izliv vode, stikala 
za klic v sili, detektorji padcev, detektorji prenizkih 
temperatur ter mobilni SOS telefoni in GPS lokacijo), 
ki lahko pomagajo starejšim do večje samostojnosti. 
Za dobro počutje starejših je pomembna varnost in 
kot smo že povedali vključevanje v za njih pomembne 
dejavnosti. Starejši se za zagotavljanje obojega lahko 
tudi vključujejo v dnevne centre, kjer se družijo z 
vrstniki ter si izmenjujejo interese in izkušnje.

Torej delovni terapevt skupaj z starejšim in njegovimi 
bližnjimi najde načine, kako lahko starejši čim dlje biva 
samostojno in varno v domačem okolju.

Delovna terapija v Sloveniji in v Lovrencu na Pohorju?
Delovna terapija kot stroka se v naši državi razširila 
zadnja leta, še vedno pa je veliko premalo priznana. 
V Sloveniji delavni terapevti delajo v različnih 
institucijah, domovih za starejše, bolnišnicah in 
klinikah, šolah s prilagojenim programom, dnevnih in 
rehabilitacijskih centrih itd. V Lovrencu na Pohorju pa 
delovne terapije kot samostojne dejavnosti ali v sklopu 
zdravstvenega doma žal (še) nimamo.
Študentje prvega letnika Delovne terapije Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani

Podaljšanje koncesije Zavodu Danica
Po desetih letih uspešnega sodelovanja je Zavodu za 
patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu Hriberšek Danica, 
ki v Lovrencu izvaja socialnovarstvene storitve Pomoč 
družini na domu, Občina Lovrenc na Pohorju koncesijo 
podaljšala še za deset let. 
Predmet koncesije so storitve, ki se prilagodijo potrebam 
uporabnikov in obsega: 
   gospodinjsko pomoč
   pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
   pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov
   druge storitve

Izvajanje pomoči na domu se sofinancira iz občinskega 
proračuna - najmanj v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % 
celotnih stroškov, kar na letni ravni znaša okoli 100.000 EUR. 
Povprečna cena storitve znaša med 5 in 6 EUR/uro. 

DVE LETI IZVAJANJA BREZPLAČNIH PREVOZOV ZA 
STAREJŠE 
Konec novembra 2019 je Občina Lovrenc na Pohorju 
slovesno predala nov avtomobil Dacia Duster Zavodu 
Danica, ki v sodelovanju s Prostoferjem za starejše občanke 
in občane že drugo leto izvaja brezplačne prevoze. V tem 
času so prostovoljci naredili več kot 6000 km brezplačnih 
prevozov starejših občanov, prevoze je koristilo okoli 40 
rednih in občasnih uporabnikov. Aktivno vključenih je 14 
prostovoljcev - šoferjev = Prostoferjev, ki z veseljem in 
zanosom opravljajo svoje zadolžitve.

Brezplačen prevoz rezervirajte pri Zlati mreži na brezplačni 
telefonski številki  080 10 10. Nato pa vam bo Zavoda Danica 
Lovrenc na Pohorju vrnil klic s telefonske številke 051 20 10 
70, potrdil vašo rezervacijo ter vam uredil prevoz. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
DU Lovrenc deluje že več kot 70 let. V dobrih časih je bilo 
včlanjenih več kot 600 članov, danes nas je okoli 350. 
Pandemija covida 19 nas je kar precej omejila pri delovanju. 
Kljub temu nam je uspelo izvesti občni zbor društva, na 
katerem smo razvili nov društveni prapor, ki nam ga je 
financirala naša občina, za kar smo ji neizmerno hvaležni. 
Organizirali smo tudi že tradicionalno letovanje naših članov 
v Izoli v hotelu Delfin, ki se ga zaradi velikega zanimanja 
in omejenega števila sob vsi zainteresirani žal niso mogli 
udeležiti. V našem društvu uspešno delujejo tudi različne 
sekcije. To so ročnodelski krožek Pikapolonice, zeliščarji, 
pilates in kegljači, ki so po 30 letih uspešnega delovanja 
žal  prenehali z aktivnostjo. Upamo, da se bo našel kdo, ki 
bo ponovno poskrbel za njihovo nadaljnjo pot. Vse sekcije 
so delovale, kolikor jim je bilo, glede na stanje zaradi 
pandemije, dovoljeno. Pikapolonicam, ki so letos slavile 30 
let, je uspelo izvesti izlet v Rusko dačo in planinski muzej 
Slovenije. Upamo, da  nam bo prihodnje leto omogočeno 
več druženja in delovanja. Vabimo pa vse upokojence, ki še 
niste naši člani, da se nam pridružite. Na razpolago smo 
vam vsako sredo od 8. do 11. ure v društveni pisarni, ki se 
nahaja v kulturnem domu Jožeta Petruna. 

Vsem Lovrenčanom vodstvo DU Lovrenc želi uspešno, 
predvsem pa zdravo leto 2022 v upanju, da premagamo to 
zdravstveno krizo.


