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AKTIVNE POČITNICE SE ZAKLJUČUJEJO

Glasilo Občine Lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

NOV MOST V PUŠČAVI

PArTICIPATIVNI PrOrAČUN: dELAVNICA O fINANČNI PISMENOSTI 



NOV MOST V PUŠČAVI 
Pred praznikom sv. Ane so se v Puščavi zaključila dela na mostu, ki 
povezuje cerkev sv. Marije Pomočnice in kapelico sv. Ane. Po konča-
nih delih je bilo izvedeno simbolično odprtje na katerem je bil rekon-
struiran most predan v uporabo. 

Most je jekleno-lesene izvedbe, temeljen na novih opornikih, ki nad-
grajujejo stare, kamnite. Jeklena konstrukcija je obdana z impregnira-
nimi macesnovimi podnicami in nanjo je nameščena lesena ograja. 
Obnovljen most bo služil pešcem, kolesarjem in tudi vozilom do 3,5 
tone, slednjim seveda samo v primeru intervencij oziroma nujnih si-
tuacij. Projekt obnove mostu je nastajal precej let zato smo še pose-
bej veseli, da bodo lahko romarji prečkali Radoljno po lepem, novem 
predvsem pa varnem mostu.

(fotografije foto Javornik)
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AKTIVNE POČITNICE SE ZAKLJUČUJEJO
Prva polovica letošnjih aktivnih počitnic je za nami. Odzivi na krstno 
izvedbo projekta so zelo dobri. Otroci uživajo ob različnih dnevnih 
aktivnostih, ki vključujejo dejavnosti lovrenških društev – kuharske 
delavnice, izobraževanja skozi zabavo in igro, spoznavanje gozda, 
skrivnosti čebeljega sveta, lovcev, krajevnih običajev in še mnogo 
drugega.
Skupaj z otroki izvajamo številne športne in kreativne vsebine, poskr-
beli smo za medgeneracijsko druženje, hkrati pa potekajo še orga-
nizirane večdnevne aktivnosti: planinski tabor pod okriljem Planin-
skega društva, gasilski tabor v organizaciji PGD Lovrenc na Pohorju 
ter Oratorij pod okriljem župnije. Iskrena hvala društvom, podjetjem 
in posameznikom, ki ste nam pri organizaciji in izvedbi priskočili na 
pomoč, popestrili počitnice in približali zanimive vsebine otrokom. 

Dnevno se delavnic udeleži do deset otrok. Glede na odziv se ve-
selimo prihodnjih tednov, v katerih bodo otroci deležni še plezanja, 
spoznavanja življenja na kmetiji nekoč in danes (Včasih je luštno 
blo), kegljali v gostišču Urbanc, se kopali v Športnem parku Ruše,  

imeli Filmski maraton ter Aktivne počitnice zaključili z zabavnim dru-
ženjem ob hrani in pijači.
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Oratorij v Lovrencu
V začetku meseca julija se je v Lovrencu osmo leto zapovrstjo odvil 
Oratorij. Dogajanje za osnovnošolske otroke prežeto z igro, druže-
njem, medsebojno pomočjo, molitvijo, petjem, majhnimi pozornost-
mi in veseljem je šest dni dajalo razigran utrip naši župniji. Iz okolice 
župnišča se je razlegal smeh, zvok kitar in dobra volja skoraj 50 otrok 
in 15 animatorjev. To leto smo skozi zgodbo, ki jo odigramo animator-
ji, spoznavali življenje in dogodivščine svetnika Ignacija Lojolskega. 
Raznolike aktivnosti so nas spodbudile k razmišljanju o vrednotah, ki 
so pomembne za naša življenja, ustvarjali in ozavestili smo za kaj vse 
smo hvaležni in kaj nam prinaša srečo. Vsak dan so veliko veselja pri-
nesle velike tematske igre, v katerih smo svoje spretnosti, razigranost 
in borbenost lahko pokazali prav vsi. Še posebej so otroškega duha v 
vseh nas prebudile vodne igre in nas ohladile v vročih poletnih dneh. 
Četrtek smo namenili romanju in sicer smo se odpravili k cerkvi sve-
tega Ignacija. Imeli smo priložnost, da smo lahko kar v domači župniji 

poromali do edine cerkve v Sloveniji, ki je posvečena temu svetniku. 
Teden je v znamenju radosti, prijateljstva, medsebojnega spoštova-
nja in prijetnega bivanja v skupnosti prehitro minil in se zaključil z 
nedeljsko sveto mašo, ki so jo sooblikovali udeleženci Oratorija. Polni 
vtisov in lepih spominov že težko pričakujemo naslednje poletje. Va-
bljeni k ogledu fotogalerije na Facebook strani Mi in On – župnija sv. 
Lovrenc.

Za animatorje župnije Sv. Lovrenc na Pohorju, Marinka Paulič
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Planinski tabor v Robanovem kotu 
Prvi teden v juliju smo v Planinskem društvu Lovrenc organizirali ta-
bor v Kamniško-Savinjskih Alpah. S 25 otroki in 7 odraslimi spremlje-
valci smo gostovali v šotorih PD Fram v Robanovem kotu in obisko-
vali sosednje vrhove. Povzpeli smo se na Strelovec, Raduho, Olševo, 
Okrešelj in slap na Robanovi planini, plezali, se kopali v Savinji, ustvar-
jali, spravljali seno, se igrali in stkali nova prijateljstva. 

To je bil že sedmi tabor, kjer mladim želimo približati način aktivnega 
preživljanja prostega časa v naravi, se naučiti planinskih veščin, odgo-
vornega ravnanja in sobivanja v skupini.

Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju
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Gasilski tabor
V Lovrencu na Pohorju je med 14. in 17. julijem potekal tabor gasilske 
mladine. Organizatorji so bili gasilci mladine PGD Lovrenc na Pohor-
ju, tabora pa so se  udeležila še preostala društva GZ Ruše. Na gasil-
skem poligonu v Lovrencu so bile 
otrokom omogočene različne gasil-
ske ter športne aktivnosti. Prvi dan 
so imeli spoznavni ter filmski večer 
na prostem, v petek pa je bil orga-
niziran tehnični dan. Le- tega so se 
udeležile sile za zaščito in reševanje: 
reševalci, policija, Slovenska vojska, 
REPS, gorska reševalna služba ter 
mariborska gasilska brigada. Ti so 
otrokom predstavili potek dela, dol-
žnosti njihovega poklica ter razno 
opremo. V soboto smo otrokom 
organizirali gasilsko orientacijo ter 
večerni mini disko, v nedeljo pa je 

bil uradni razpust tabora in prihod staršev. Poleg gasil-
skih aktivnosti so bile otrokom vsak dan omogočene tudi 
športne aktivnosti kot so plavanje, nogomet, odbojka ter 
krajši pohod z ogledom domačega kraja. Tabor gasilske 
mladine je bil omogočen s podporo Občine Lovrenc na 
Pohorju, GZ Ruše ter različnih lokalnih in drugih donator-
jev, ki se jim gasilci iskreno zahvaljujejo.

PGd Lovrenc na Pohorju

Kolesarsko postajališče v Puščavskem Pruhu
V sklopu predlogov participativnega proračuna smo v mesecu juliju uredili kolesarski počivališči in sicer ob glavni cesti Puščava–Loge–Činžat 
na lokaciji Puščavskega Pruha ter ob cesti Slepnica–Hrastnikov vrh pri »Križu v Štambergu«. Postajališči sta opremljeni z mizo, klopmi ter košem 
za smeti. Nahajata se v senci dreves, kjer se bodo lahko kolesarji okrepčali, si odpočili, ohladili ter tako nabrali novih moči za nadaljnjo pot.

Ureditev »Oslice« 
Za naselje Puščava (s Kurjo vasjo) se je ob cerkvi v Puščavi uredil prostor s klopmi, kjer se 
bodo lahko v senci pod mogočnimi drevesi ob cerkvi odpočili romarji, ki potujejo peš ali 
kolesarijo mimo. Uredila se je tudi pot čez Oslico, kjer se je hkrati razširilo cestišče. 

Ureditev tržnice 
Projekt ureditve platoja za tržnico na lokaciji med Zdravstvenim domom in Manco je v polnem 
teku. Pobudo, izglasovano v okviru projekta »Po maje bi šlo«, smo nadgradili ter zanjo pridobili 
gradbeno dovoljenje. Z investicijo v višini dobrih 100.000 EUR bomo zgradili prostor za postavi-
tev premičnih stojnic, ko pa le-te ne bodo postavljene, bo prostor namenjen počitku kolesarjev, 
druženju, manjšim dogodkom ali zgolj kot prijetna točka za obiskovalce. Plato bo opremljen z 
električnimi polnilnicami za kolesa, ustrezno urbano opremo, zasaditvijo, turističnimi informaci-
jami ter prvo polnilnico za električne avtomobile v občini. Hkrati bo urejeno tudi postajališče za 
avtodome s potrebnimi priključki. V pričakovanju ponudbe lokalnih dobrot in izdelkov se veseli-
mo nove pridobitve.
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UREDITEV  
MRLIŠKE VEŽICE
V mrliški vežici ob pokopališču v Lovrencu na 
Pohorju smo v preteklem mesecu izvedli ne-
kaj manjših popravljalnih del. Zamenjali smo 
dotrajana vhodna vrata, ki vodijo v prostore 
sanitarij in kuhinje ter hkrati prebelili stene 
kuhinje in hodnika. V kuhinji smo zamenjali 
dotrajano opremo z novo, tako da je prostor 
postal svetlejši in prijaznejši.

FINANČNA PISMENOST
V okviru participativnega proračuna je bila izvedena delavnica o finanč-
ni pismenosti. Bila je dobro obiskana, udeleženci pa so širili svoje znanje 
o obvladovanju osebnih financ, načrtovanju finančnih ciljev, varčevanju 
in investiranju, skratka pomembnih veščinah za življenje vsakega posa-
meznika, ki se vedno bolj odvijajo v digitalnem svetu. V okviru omenje-
nega predloga bomo v jesenskem času, v sodelovanju z osnovno šolo, 
izvedli  še drugi del delavnice, ki pa bo namenjena šolarjem.

Preureditev igralnice  
sedmega oddelka v vrtcu 
Po zaključku šolskega leta smo pričeli z investicijo izgradnje igralnice sedme-
ga oddelka v našem vrtcu za potrebe otrok prvega starostnega obdobja oz. 
jaslične skupine. Z novim oddelkom bomo za najmlajše pridobili primerne in 
z normativi skladne prostore, z lastnimi sanitarijami, vhodom ter prilagojeno 
teraso za igro. Primerno bodo urejene obstoječe garderobe in v pritlični etaži 
prostor za vzgojiteljice. Dela bodo predvidoma zaključena že v mesecu avgustu, 
celotna vrednost investicije pa znaša dobrih 120.000 EUR.

Lovska in zadružna  
pot v novi podobi
Končana je rekonstrukcija Lovske in Zadružne poti v vre-
dnosti skoraj 300.000 EUR kar smo ustrezno proslavili. Ob 
krajšem kulturnem programu in prijetnim druženjem s 
stanujočimi, smo površine predali v uporabo s simbolič-
nim dogodkom. Zahvaljujemo se vsem nastopajočim in 
občanom za strpnost ob izvedbi. V okviru projekta se je 
izvedla celovita rekonstrukcija cestišča s primernim odvajanjem 
meteorne vode, ureditvijo potrebnih podpornih zidov, izogiba-
liščem pri Petrolu, ureditvijo prostora pri kapelici na Lovski poti 
ter asfaltna preplastitev površin. Hkrati smo uredili ustrezne ko-
munalne priključke, kjer je bilo potrebno. Prijetno ter predvsem 
varno uporabo cest želimo. 

(fotografije foto Javornik)



NOV ODPIRALNI ČAS 
veterinarske ambulante 
NemoVet
Ponedeljek:  8.00–11.00 in 15.00–18.00  
Torek:  8.00–11.00 in 15.00–18.00  
Sreda:  8.00–11.00 in 15.00–18.00  
Četrtek:  8.00–11.00 in 15.00–18.00  
Petek:  8.00–12.00
Sobota: 1. in 3. sobota v mesecu 8.00–12.00  
Nedelja in prazniki: zaprto

Za nujne primere izven delovnega časa so  
dosegljivi na telefonski številki 031 535 314.
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V življenju par stotink sekunde ne 
pomeni nič, v fotografiranju pa 
pomenijo veliko. Dolge stotinke iz 
Lovrenca kot  ga verjetno ne pomni 
nihče več. Prepoznate?

Max Bedenik                     

SPOMIN IZ ARHIVA  

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 8.–10. in 11–13. 
torek:  8.–10. in 11–13. 
sreda:  8.–10. in 12–16. 
petek: 8.–10. in 11–13. 
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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.


