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Od brega, do brega
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ŽUPANOV NAGOVOR 
Ob izteku vsakega leta je čas za pregled opravljenega dela in obenem čas za 
zagon novo zastavljenih projektov. Teh ni malo, saj je v naseljih naše občine 
veliko potreb in dobrih idej, ki jih velja podpreti. Njihovo realizacijo pa je po-
trebno razporediti. Razporediti na več let glede na to, koliko sredstev je na 
voljo v občinskem proračunu. Denarja je vedno premalo, zato je cilj občine 
uspešno pridobivati dodatna nepovratna sredstva, da bi lahko realizirali čim 
več načrtovanih projektov. 

V pripravljenem gradivu želimo prikazati trud občinske uprave na različnih 
področjih dela v letu 2022. Predstavljamo Vam osrednje investicijske projekte 
in redne naloge, ki smo jih izvajali v preteklem letu. Delo občinske uprave 
lahko v grobem razdelimo na tisto vsakdanje administrativno delo, ki je v ve-
čini primerov, na različne načine, regulirano s predpisi, na delo s strankami 
(občani) ter na delo, ki velikokrat ostane skrito očem – a prav slednje pokaže 
usmerjenost občine v razvoj in jo postavlja na lestvico razvitosti. Čeprav Vas 
imam čast prvič nagovoriti v novem mandatu in so volilna opravila ter zadol-
žitve terjale veliko dela, so bili minuli meseci delovni in bodo prihodnji še plo-
dnejši. Tudi kritični priznavajo, da je občina Lovrenc na Pohorju v zadnjih letih 
doživela pomemben razvoj na različnih področjih. Naj bo tudi v prihodnje 
tako, saj imamo na voljo še kar nekaj obetavnih potencialov. 

Za dobro opravljeno delo, dobro sodelovanje in uspešno poslovno leto Ob-
čine Lovrenc na Pohorju se zahvaljujem svetnicam in svetnikom ter vsem čla-
nicam in članom odborov in komisij za predloge, usmeritve in vloženo delo 
v soustvarjanju boljšega bivanja. Hvala direktorici občinske uprave za odlič-
no opravljeno delo, skrb in vodenje sodelavcev, vsem zaposlenim v občinski 
upravi pa za izvedene naloge ter zasledovanje ciljev učinkovitosti in zakoni-
tosti. Iskrena hvala tudi Vam, cenjene občanke in občani, ter prijateljem, za 
dobronamerne nasvete.

Čestitam Vam ob minulem dnevu samostojnosti in enotnosti. Na pragu vsto-
pa v novo leto pa Vam v imenu Občine Lovrenc na Pohorju in v svojem ime-
nu želim veliko sreče, veselja, toplih objemov in trdnega zdravja. Naj vam bo 
dano preživeti mirne praznike, odlično začeti novo leto, čutiti hvaležnost za 
vse dobro in lepo, kar se vam dogaja v življenju ter slaviti vse drobne zmage 
iz dneva v dan. 

Vaš župan, Marko Rakovnik
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STANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
POMEMBNO VPLIVA NA ZADOVOLJSTVO  
IN KVALITETO ŽIVLJENJA V OBČINI
INVESTICIJE V CESTNO INFRASTUKTURO
Investicije na področju cestne infrastrukture so bile, v primerjavi 
s preteklim letom ob rekonstrukciji trškega jedra, bistveno bolj 
razpršene po naseljih naše občine. Zaradi neurij smo bili prisiljeni 
v popolno rekonstrukcijo mostu pri Faku in v Puščavi, konec leta 
pa smo se, po pridobitvi znatnih sredstev iz skladov za odpravo 
posledic neurij, lotili tudi obnove dveh daljših odsekov Ceste na 
Kumen. Dela bodo sicer zaključena v prihodnjem letu, sredstva v 
višini skoraj 900.000 EUR, pa smo uspešno črpali že letos. 

LOVSKA IN ZADRUŽNA POT 
Rekonstrukcija Lovske in Zadružne poti v vrednosti skoraj 300.000 EUR 
se je zaključila v mesecu juniju. V okviru projekta se je izvedla celovita 
obnova cestišča s primernim odvajanjem meteorne vode, ureditvijo 
potrebnih podpornih zidov, izogibališčem pri Petrolu, ureditvijo pro-
stora pri kapelici na Lovski poti ter asfaltna preplastitev površin. Hkrati 
smo uredili potrebne komunalne priključke.

REKONSTRUKCIJA GOZDNIH CEST  
NA RUTI IN ČINŽATU 
V letu 2022 smo prvič kandidirali za sredstva Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Programa razvoja podeželja, 
za namen obnove gozdnih cest in sicer KORMAN–KUŠNIK (Ruta) in 
ČINŽAT–SOJČ (Činžat). Poleg izgradnje ustroja ceste smo obe cesti 
preplastili z asfaltom, položili cevi za predvideno napeljavo optike ter 
izvedli kabliranje električnega daljnovoda v telo ceste. Investiciji sta 
znašali dobrih 300.000 EUR.

MOST FAK 
V mesecu aprilu smo zaključili izgradnjo novega mostu pri Faku, ki so 
ga vode hudourniške Radoljne julija 2021 popolnoma uničile. Projekt 
je bil dokaj zahteven, ker smo se pri izvedbi soočali s številnimi vre-
menskimi nevšečnostmi. K investiciji smo pristopili takoj po uničenju, 
saj je bilo kar nekaj gospodinjstev odrezanih od naselja Lovrenc. Do 
konca leta 2021 smo omogočili prevoznost, za dokončanje investicije 

pa smo morali počakati na ugodnej-
še razmere pomladnih mesecev. Tudi 
znesek investicije, dobrih 250.000 
EUR, ni bil majhen. S strani Ministrstva 
za okolje in prostor smo uspeli pri-
dobiti dobrih 170.000 EUR povračila 
stroškov izgradnje. 

PUŠČAVSKI MOST 
Dotrajan je klical po obnovi tudi most ob Puščavski cerkvi. Nov 
objekt, ki povezuje cerkev v Puščavi s kapelico sv. Ane, je jekleno-le-
sene izvedbe, temeljen na betonskih opornikih, ki nadgrajujejo stare, 
kamnite. Jeklena konstrukcija je obdana z macesnovimi podnicami in 
leseno ograjo. Obnovljen most bo služil pešcem, kolesarjem in vozi-
lom do 3,5 tone, slednjim samo v primeru nujnih situacij. 

V neposredni okolici Puščavske cerkve smo v okviru participativnega 
proračuna »Po moje bi šlo« uredili počivališče za romarje, kolesarje 
in druge mimoidoče. Ob ureditvi poti čez Oslico smo hkrati razširili 
cestišče ter namestili klopi za počitek. Uredili smo tudi kolesarsko po-
čivališče ob glavni cesti Puščava–Loge–Činžat na lokaciji Puščavskega 
Pruha, ki je opremljeno z mizo, klopjo ter košem za smeti. Omejenim 
projektom smo namenili več kot 11.000 EUR. 

OBNOVA CESTE NA KUMEN 
V drugi polovici leta smo pričeli z izvajanjem del na dveh najbolj po-
škodovanih odsekih Ceste na Kumen, ki ju je poškodovalo neurje v 
letu 2021. Na 1,4 km dolgem odseku proti Grofu zaključujemo obno-
vo cestnega ustroja s pripadajočim odvodnjavanjem medtem, ko se 
bo asfaltiranje zaključilo v pomladnih mesecih prihodnjega leta. Naj 
do tedaj narava opravi svoje. Istočasno smo izgradili slab kilometer 
novega voda fekalne kanalizacije ter ravno toliko dogradili novega 
vodovodnega omrežja. V zemljo smo položili tudi kabel obstoječe 
javne razsvetljave. Investicija v vrednosti 923.000 EUR, je sofinancirana 
iz skladov za odpravo škod po neurju v višini skoraj 570.000 EUR. Za 
izgradnjo prej omenjenega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja 
dodajamo skoraj 200.000 EUR občinskih sredstev.
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Na cesti proti Pinter ridi se pospešeno gradijo v strugo Plešiščice te-
meljeni podporni zidovi, ki bodo ščitili cesto pred visokimi vodami 
ob vedno pogostejših uničujočih neurjih. Dela se bodo zaradi velike-
ga obsega ter usklajevanja z Direkcijo za vode končala v pomladnih 
mesecih prihodnjega leta. Vrednost sanacije tega dela Ceste na Ku-
men znaša dobrih 611.000 EUR, od tega smo pridobili skoraj 327.000 
EUR nepovratnih državnih sredstev.

V tem delu Plešičšice izvaja Direkcija za vode preko svojega izvajalca 
(VGP Drava) gradnjo zaplavne pregrade ter podpornih zidov, ki bodo 
ščitili cestno infrastrukturo ob neurjih v prihodnje.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA 
OBNOVO CESTNE INFRASTRUKTURE 
Pri pridobitvi nepovratnih državnih sredstev sofinanciranja iz naslova 
sanacij občinske infrastrukture zaradi škod po neurju smo bili zelo 
uspešni. Najprej smo uspeli povrniti večino stroškov sanacije mostu 
Fak (prejeli smo dobrih 170.000 EUR), nato pa smo za oba dela Ceste 
na Kumen, katerih sanacija znaša dober milijon in pol, pridobili še 
900.000 EUR nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor. 
Tako smo samo v letu 2022 prejeli več kot 1 milijon EUR namenskih 
sredstev, če pa gledamo obdobje preteklega mandata 2019 – 2022, 
smo uspeli za sanacije škod priboriti cca 1,7 mio EUR nepovratnih 
sredstev, dodeljenih najvišjim prioritetam uničene infrastrukture. 

ŠKODA LETOŠNJEGA MAJSKEGA NEURJA 
Neurja nam tudi v letu 2022 niso prizanesla. V mesecu maju je ogro-
mno škodo povzročil hudourniški potok Slepnica. Največ škode je 
nastalo na Recenjaku in Rdečem bregu, predvsem na cestni infra-
strukturi. Zemeljski plazovi so ogrozili stanovanjski hiši ter uničili 
nekatere pomožne stanovanjske objekte. Uničen je bil tudi zasebni 
vodovod, veliko škode pa je nastalo ob zalivanju kleti. Ker je tokrat 
neurje divjalo le v delu naše in zgolj še nekaj sosednjih občinah, ne 
moremo računati na sistemsko pomoč države, saj se ta mehanizem 

sproži, ko se škoda vrednosti v 
znesku na ravni celotne drža-
ve. Najnujnejša sanacijska dela 
smo tako že opravili sami. V so-
delovanju z Direkcijo za vode 
smo takoj z nalaganjem ka-
mnitih zložb in zasipavanjem 
uredili strugo Slepnice, počisti-
li propuste, bankine ceste ob 
njej in jarke. V naslednjih letih 
bomo vsekakor morali urediti 
celovitejšo obnovo. 

DELA NA VODOTOKIH 
Z deli na naših vodotokih je pristopil upravljalec – Direkcija RS za 
vode. Preko svojega izvajalca (VGP Drava) nam je (poleg interventnih 
sanacij v Slepnici po majskem neurju), namenil več kot 500.000 EUR 
sredstev. Od tega največ za sanacijo brežin Radoljne nad Jakopiče-
vim mostom ter izgradnjo zaplavne pregrade in podpornih zidov 
proti Pinter ridi. Direkcija RS za vode je namenila sanaciji uničenih 
gozdnih cest nad Pruhom proti Jezercu še nekaj več kot 50.000 EUR. 
Dela ob vodotokih pa ne bo tako hitro zmanjkalo, zato se nadejamo  
dobrega sodelovanja z direkcijo tudi v naslednjih letih. 

DRSI in DRŽAVNA CESTA 
Čeprav je rekonstrukcija trškega jedra za nami smo tesno v navezi 
s pristojnim ministrstvom oz. Direkcijo RS za infrastrukturo. Celo 
minulo leto smo reševal pomanjkljivosti na trasi skozi trško jedro 
ter izpogajali 150.000 EUR sredstev zaradi uničenih obvozov, ki 
so bili obremenjeni z gradbenim prometom tekom investicije. 
Sredstva se bodo uporabila pri načrtovanih investicijah v cestno 
infrastrukturo v letošnjem letu in sicer pri obnovah Delavske, Vo-
zniške in Šolske ulice.

Za našo občino pa je ključnega pomena, da so že pripravljeni 
projekti nadaljnje obnove državne ceste. V recenziji sta projekta 
dveh odsekov državne ceste. Pomembnejši in finančno zajetnejši 
je odsek od Lovrenškega mostu do naselja Lovrenc. V tem pro-
jektu največjo spremembo predstavlja potek ceste ob Puščavski 
cerkvi, katere trasa je predvidena za puščavskim župniščem. Od 
Lovrenca do Puščave je umeščen tudi pločnik, predvidena je ure-
ditev avtobusnih postaj in seveda izboljšanje prometne varnosti 
na nekaterih najbolj nevarnih odsekih. 

V pregledu oziroma recenziji je tudi projekt rekonstrukcije držav-
ne ceste od Hojnikove kapele do odcepa Dešnik, kjer se predvi-
deva nadgradnja cestišča z asfaltiranjem.

Čeprav gre za investicijo v sosednji občini, je bila v letu 2022 za 
nas zelo pomembna investicija Direkcije RS za infrastrukturo na 
Falski peči, v okviru katere so Falsko pečino počistili in zaščitili 
z jeklenimi mrežami. V prihajajočem letu DRSI načrtuje obnovo 
mostu pri Falski pečini, ki je dotrajan in nevarno zožan. 

Direkcija je prisluhnila našim neprilikam na državni cesti in preko 
svojega koncesionarja (v okviru rednega vzdrževanja) celostno 
pristopila k delu. Izvedli so temeljito čiščenje brežin, bankin in 
jarkov, preplastili velik del cestišča v Puščavi proti Ruti, s kamni-
timi zložbami in zaščitnimi ograjami so zaščitili dele cestišča v 
Kurji vasi, kar nekaj popravil pa je bila deležna tudi cesta na Roglo 
(jarki, urejanje cestišča, čiščenje brežin, zaščitne ograje …). Veseli 
smo dobrega sodelovanja in računamo, da bomo dobri sogo-
vorniki tudi v prihodnje. 
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VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
 
V Občini poleg investicijskega vlaganja v cestno infrastrukturo, 
redno skrbimo in vzdržujemo skupno kar za 210 km cest. Velik te-
ritorialni obseg in razpršena poselitev botrujeta tako ogromnim 
kilometrom cest kot vse javne komunalne infrastrukture. Manj-
ša vzdrževalna dela na cestah opravljajo zaposleni v Režijskem 
obratu Občine, dela večjega obsega pa koncesionar GMP Hodnik 
d.o.o.. V preteklem letu je bilo za namene vzdrževanja cest, zim-
sko službo in javno razsvetljavo porabljenih dobrih 320.000 EUR.   

DELO REŽIJSKEGA OBRATA 
Občinski režijski obrat je izvajal re-
dna vzdrževalna in sanacijska dela 
na občinskih cestah ter sprotno 
urejal tudi nekatere gozdne ceste. 
Dela so zajemala predvsem utrjeva-
nje bankin in makadamskih cestišč, 
vzdrževanje in čiščenje propustov 
in jarkov ter asfaltnih muld. Režijci 
skupaj z zunanjimi izvajalci opravlja-
jo tudi obcestno košnjo. Na Cesti na 
Kumen (proti Sgermu) in na cesti na 
Klopni Vrh (Partizanka) se je name-
stila varnostna ograja, prav tako se 
je zamenjala ograja v Slepnici (pri 
Bedeniku). Po majskem neurju so 
se na cesti Slepnica - Lovrenc (Vu-
hred) vgradile betonske kanalete in 
asfaltiral spodnji del cestišča, ki ga je 
poškodovalo neurje. Kanalete so se 
vgradile tudi na cesti Slepnica–Hra-
stnikov vrh. 

Majsko neurje je prineslo ogromno 
dela na cestah, saj je bilo potrebno 
urediti vse kar je oviralo promet in 
ogrožalo varnost udeležencev v 
prometu. Urejali smo udore, usa-
de, čistili bankine in jarke. Na cesti 
Činžat–Fišer žaga–koča na Šumiku 
(proti Klopnemu vrhu) se je na ne-
varnem odseku izgradila kamnita 
zložba, pogosto se je izvajalo od-

stranjevanje nanešenega materiala na cestišča (mulj, pesek, veje …) 
– po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah. 

Na asfaltnih cestah smo pometali, krpali udarne jame, urejali mulde. 
Režijski obrat je poleg rednega praznjenja košev za odpadke opra-
vil še številne odvoze nepravilno odloženih smeti, ki jih je v našem 
kraju vedno več. Opaža se, da število divjih odlagališč narašča kljub 
možnosti brezplačnega odlaganja le-teh v naši deponiji. Ponovno 
smo izvedli akcijo brezplačnega odvoza zelenega odreza, še vedno 
subvencioniramo odvoz salonitne kritine, silažne folije ter pomagamo 
gospodinjstvom s soljo za posip zmrznjenih površin. 

Režijski obrat je pomagal pri izvedbi projektov participativnega pro-
računa. Delavci režijskega obrata so postavljali urbano opremo na 
počivališčih ter opravljali zaključna dela urejanja okolja kjer je bilo le 
mogoče. Ko zapade sneg in poledenijo cestišča seveda skrbijo tudi za 
čiščenje in posipavanje prometnih površin, predvsem v trškem jedru. 

OPERATIVNI PROGRAM VZDRŽEVANJA 
GOZDNIH CEST
V sklopu vzdrževanja gozdnih cest so bila izvedena dela v skladu s 
sprejetim Operativnim programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga 
pripravljamo skupaj z Zavodom za gozdove in so znašala dobrih 
70.000 EUR. Pri sanaciji gozdnih cest, ki sicer služijo spravilu lesa, vo-
dijo pa tudi do posameznih domačij in zaselkov, so letos večja dela 
potekala predvsem na odsekih Činžat–Sojč, Logi–Osovnikar, Odcep 
švajger, Markuš–Skrbinsko, Kolman–Cink, Hožič korito–Kogler Kapela, 
Bednik odcep–Bednikova Koča, Gnedec–Kasjak, Mohor most–Mohor, 
Celebrant, Pušnik–Jesenik, Povhov križ–Povh, Slepnica–Kapus mlin, 
Odcep Rečnik, Korošec Rdeči breg, Koh križ, Odcep Mohor–Hren, 
Obadova cesta in Zgornji Dobnik. V drugi polovici leta smo izvedli 
obsežnejša dela na odseku gozdne ceste, ki poteka do Jezerca. Tukaj 
je v lanskem neurju prišlo do porušitve mostu, zato spravilo lesa in 
lokalni promet ni bil mogoč. V sodelovanju z Direkcijo za vode, Zavo-
dom za gozdove ter lastniki gozdov smo dogovorili vzajemno uredi-
tev ceste. V ta namen je bila izgrajena »povozna mulda«, ki omogoča 
premostitev potoka.

ZIMSKA SLUŽBA
Zimsko službo izvaja pooblaščen izvajalec zimske službe, GMP Ho-
dnik, d. o. o., ki je bil izbran po izvedenem javnem naročilu. Oddanih 
mu je bilo skoraj 130 km cest. V stalni pripravljenosti je od 15. novem-
bra do 15. marca, seveda pa, v primeru neugodnih vremenskih raz-
mer, prične oz. konča z delom tudi pred ali po teh okvirnih datumih. 
Dela izvaja v skladu z izdelanim programom izvajanja zimske službe, 
ki ste ga občani prejeli v mesecu decembru.  Na tem seznamu so 
pod lokacijami zapisani posamezni izvajalci zimske službe (pluženje 
ali posipavanje), kjer opravljajo zimsko službo. Izvajalec GMP Hodnik 
d.o.o. opravlja pluženje in posip cest, avtobusnih postaj, ulic, parkirišč, 
pločnikov ter odvoz snega. Del zimske službe opravlja tudi naš Režij-
ski obrat, ki pa skrbi za odstranjevanje snega in posip pred javnimi 
stavbami, pokopališči, pri nadstrešnicah avtobusnih postaj ter izvaja 
posip pločnikov. Zimsko službo na državnih cesti izvaja Cestno pod-
jetje Ptuj, d. d. Okvirni stroški zimske službe v letu so bili v preteklem 
letu dobrih 80.000 EUR (znesek se v večji meri nanaša na prve mesece 
preteklega leta).



DA BOMO V PROMETU VARNI 
VARNA ŠOLSKA POT 
Po obnovi državne ceste skozi trško jedro, je občinski Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), že konec leta 2021, v sode-
lovanju z Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju, pričel z aktivnostmi za 
ažuriranje načrta varnih šolskih poti. V ta namen se je v okviru šole 
oblikovala posebna delovna skupina, ki je preko ankete v razmišljanje 
vključila tudi starše šolajočih otrok. Pregledali so stanje obstoječih 
šolskih poti in šolskega okoliša in pri tem dokumentirali konkretne 
prometne situacije s terena, ocenili njihovo stanje ter izdelali grafični 
prikaz šolskih poti z opozorilnimi točkami. 
Na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost pro-
meta je naložena novejša različica naše varne šolske poti, in sicer na 
https://solskepoti.avp-rs.si/. 

Pomen prometne varnosti za vse udeležence, s poudarkom na naših 
najmlajših, je vedno aktualna tema. V mesecu juliju 2022 se je Obči-
na v sodelovanju s SPV prijavila na javni razpis Agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa s področja razvijanja in pospeševanja 
preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni rav-
ni. V okviru omejenega razpisa, kjer smo bili uspešni pri prijavi, sicer 
ne bomo deležni denarnih sredstev, pač pa bomo za obdobje enega 
leta prejeli v uporabo zaščitne odsevnike za pešce, glavni namen pa 
je seveda ozaveščanje in preventivno ravnanje, da bo neprilik in ne-
sreč v prometu čim manj. 

SPV pa je v letu 2022 
obravnaval še več 
tem s področja pro-
metne varnosti. Pred-
vsem izstopa nepra-
vilno parkiranje pred 
pekarno (na pločniku 
ali kar neposredno na 
cestišču), problem neprilagojene hitrosti po Kovaški cesti, kot tudi na 
nekaterih odsekih državne ceste ter nevarne točke po občini (ekolo-
ški otok ob križišču v Gaj, območje v neposredni okolici šole s Šolsko 
ulico oz. Gaberco, križišče med državno cesto in Potjo Šercerjeve bri-
gade itd.). Zato naj bo previdnost, strpnost, skrb za najšibkejše ude-
ležence v prometu in odgovoren odnos, ko smo v vlogi voznika, še 
vedno na prvem mestu.

VARNEJŠI PREHOD OB ŠOLSKEM PARKU
Na pobudo občanov ter v sodelovanju z občinskim SPV, smo tik pred 
začetkom šolskega leta izgradili nadvišan prehod za pešce pri šol-
skem parku, kjer je vidljivost ob prehodu krožišča za šolarje in ostale 
udeležence v prometu otežena zaradi obcestne škarpe. Ob izgradnji 
prehoda, ki je znašal okoli 15.000,00 EUR, je bilo potrebno urediti tudi 
odvodnjavanje ceste, prilagoditi robnike in pločnik ter urediti ustre-
zno prometno signalizacijo.

Izvajalec praviloma prične s pluženjem cest, ko zapade 10 cm snega. 
Pluženje in posipavanje se izvaja po prioriteti in sicer najprej strnjena 
stanovanjska jedra, lokalne ceste, javne poti, gozdne ceste ter nekate-
gorizirane ceste. Uvoze in dovozne poti (hišni priključki) ter zasebna 
parkirišča niso predmet izvajanja zimske službe. Občanke in občane 
naprošamo, da so v času zimskih razmer potrpežljivi in strpni, saj iz-
vajalci vsega ne morejo urediti hkrati. Še posebej prosimo lastnike 
zemljišč, da poskrbijo za odstranitev vej, ki segajo na območje cest.

CESTNA RAZSVETLJAVA 
Za delovanje skoraj 400 svetilk cestne razsvetljave skrbimo s pogod-
benim izvajalcem, Elektro center, Janez Grajfoner, s. p. V preteklem 
letu smo v celoti izvedli številčenje kandelabrov, kar bo občanom 
olajšalo sporočanje napak na javni razsvetljavi. Številke so nameščene 
na spodnjem delu obcestnih svetilk. 

V sklopu investicijskega vzdrževanja smo izvedli še nekatere manjše 
investicije in sicer na mostu Fak, pripravili kable za razsvetljavo ob 
državni cesti ter novo omrežje ob cesti proti Gofu. Skozi vse leto so se 
izvajala redna vzdrževalna dela kar pomeni strošek okoli 20.000 EUR. 

Javni razsvetljavi pridružujemo strošek božično novoletne okrasitve. 
Zaradi bistvenih podražitev energentov smo letos s prižigom lučk si-
cer nekoliko počakali, vseeno pa poskrbeli, da bomo lahko pričarali 
praznično vzdušje. Nova okrasitev bo urejena na ploščadi tržnice ter 
v zgodnjem delu Planinske poti.
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INVESTICIJE TER VZDRŽEVALNA DELA  
NA PODROČJU VODOVODA 
Občina Lovrenc na Pohorju s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja oskrbuje okoli 2.000 
prebivalcev. Dolžina javnega vodovodnega omrežja znaša dobrih 65 km, nanj pa je priključenih 
že skoraj 1000 odjemnih mest. Znatno subvencioniramo tudi plačilo storitev za oskrbo s pitno 
vodo. Trenutno je cena vodarine nižja za dobrih 40 % in temu namenjamo okoli 80.000 EUR.

SOFINANCIRANJE UREJANJA 
ZASEBNIH VODNIH ZAJETIJ
V začetku leta 2022 je Občina Lovrenc na Pohorju prvič objavila javni 
razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode. Namenjen je 
občanom, ki na območju občine samostojno urejajo lastno oskrbo 
s pitno vodo ter nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 
omrežje, možno pa je pridobiti do 5.000 EUR sredstev. 

REDNI NADZOR NAD NAŠO PITNO VODO 
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi izvajamo redni nadzor nad pitno 
vodo, ki temelji na načelih sistema HACCP. Lokalni vodovod Lovrenc 
na Pohorju je v upravljanju Režijskega obrata, pri njegovem vzdrže-
vanju pa sodeluje zunanji izvajalec Strojne inštalacije, Mumel Srečko, 
s. p. Skladnost pitne vode na vodovodnem sistemu spremlja odgo-
vorna oseba za notranji nadzor Metka Matjašič, s. p. Redno, enkrat 
mesečno, se izvaja nadzor nad pitno vodo in objekti povezanimi z 
njo, dva krat letno pa se opravi še dodatna razširjena kemijska analiza 
pitne vode. Prav tako dva krat letno se nadzor nad pitno vodo vrši še 
s strani državnega monitoringa.

Vsako leto se do 31. marca na spletni strani občine Lovrenc na Po-
horju objavi letno poročilo vzorčenja pitne vode, kjer so natančneje 
podani rezultati vzorčenja pitne za preteklo leto. Prav tako se sprotno 
objavljajo mesečne analize pitne vode. Glede na rezultate le-teh lah-
ko trdimo, da je voda v javnem vodovodnem sistemu Občine Lovrenc 
na Pohorju zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

ŠIRITEV VODOVOD- 
NEGA OMREŽJA
Občina nadaljuje z izgradnjo vo-
dovodnega omrežja v naseljih, 
kjer se gospodarska javna služba 
oskrbe s pitno vodo še ne izvaja. 
Tako smo v letu 2022 izgradil cca 
500 m dolg krak vodovodnega 
omrežja na Ruti, sočasno z rekon-
strukcijami cest pa se je obnovilo 
750 m dotrajanega vodovoda na 
Lovski in Zadružni poti. Ob rekon-
strukciji mostu v Puščavi se je iz-
vedla prestavitev vodovoda, nove 
obese pa so dobili tudi most pri 
Faku, Goričanu in Hojniku kjer se 
je ob rekonstrukciji Ceste proti 
Grofu na novo izgradil dober ki-
lometer vodovoda. Tako se bodo 
lahko prebivalci tega dela Kumna 
kmalu priklopili na javni vodovod.

V sklopu rednega vzdrževanja 
javnega vodovoda so bila opra-
vljena vsa dela v povezavi s pre-
ventivno dezinfekcijo, prav tako 
so bila opravljena vsa čiščenja 
zajetij ter vodohranov. Redno in 
ažurno so se odpravljale napake 
na omrežju, ki so jih povzročile 
počene cevi na omrežju. V vo-
dohranih in prečrpalnih postajah 
so se namestili induktivni merilci 
pretoka, ki bodo omogočili še do-
datno spremljanje porabe vode v 
posameznih objektih. Skozi vso 
leto so se izvajali redni servisi in 
popravila opreme v objektih vo-
dooskrbe.

NOV PROJEKT ŠIRITVE 
VODOVODNEGA OMREŽJA 
Zaradi podnebnih sprememb in nepredvidenih obdobij krajših in 
dolgotrajnejših suš, se zmeraj bolj čuti pomanjkanje vode. Temu svo-
je doda vedno večja pozidanost našega življenjskega okolja, zato smo 
pričeli s projektiranjem širitve vodovodnega omrežja. V nastajanju je 
obširen projekt, ki bo omogočal zadostno količino pitne vode ter do-
datno akumulacijo vode z izgraditvijo novega vodohrana. Finančna 
sredstva bomo skušali pridobiti s kandidiranjem nepovratnih evrop-
skih sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.
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Bodite zgled 
V toaletne prostore namestite koš za smeti in vanje odlagajte higienske pripomočke. 

Tako odpadki ne bodo mašili kanalizacijskih sistemov ter ogrožali naše podtalnice
in okolja, odpadna voda pa bo nemoteno odtekala v čistilne naprave. 

O pravilnem vedenju ozaveščajte tudi svoje bližnje, sodelavce in prijatelje.

sbd.gzs.si

V straniščno školjko sodijo samo
človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. 

Vlažilni in čistilni robčki ter preostali higienski 
pripomočki spadajo med odpadke.

PIJTE JO VSAK DAN
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KANALIZACIJSKA INFRASTRUKTURA 
Ker stremimo k čim manjšemu onesnaženju podtalnice in vodotokov bomo morali v prihodnje našo 
aglomeracijo nadgrajevati ter zagotoviti ustreznost čiščenja na obstoječi čistilni napravi. Na obmo-
čjih izven aglomeracij že od lanskega leta subvencioniramo stroške izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav.

ŠIRITEV IN VLAGANJA
Po izgradnji fekalne kanalizacije skozi trško jedro v vrednosti sko-
raj 300.000 EUR, smo veliko pozornosti namenili delovanju čistilne 
naprave, ki bi morala po dograditvi delovati bistveno bolje. Že od 
izgradnje čistilne naprave predstavlja težavo bistveno prevelik vtok 
meteornih voda oz. preveč »čista« odpadna voda, ki priteče na čistil-
no napravo. Procesi čiščenja z bakterijami na sami napravi se zato ne 
izvedejo dovolj dobro. Razmere so se sicer nekoliko izboljšale, ne pa 
do pričakovane mere. Zato smo se v preteklem letu sistematično lotili 
pregledov kanalizacijskega sistema. Ugotovili smo kar nekaj odsekov, 
kjer je kanalizacija posedena, napokana in vanjo vdira podtalna voda. 

V okviru finančnih zmožnosti se bomo sanacije teh delov omrežja 
(najhitreje v Drvarski ulici, Šolski ulici in v Gaberci) lotili že naslednje 
leto oz. v hkrati ob sanaciji cestišč. To smo pravzaprav počeli že ob 
dosedanjih rekonstrukcijah občinskih cest in sicer tam kjer to od 
nas zahteva država z določitvijo aglomeracije. Okvirni znesek širitve 
omrežja v preteklem letu je znašal dobrih 130.000 EUR, največjo in-
vesticijo širitve pa predstavlja doopremljanje aglomeracije na Cesti 
na Kumen. 

SOFINANCIRANJE MKČN ZA OBČANE 
Občina je dolžna poskrbeti za javni kanalizacijski sistem v aglomera-
ciji, ki jo določi država. Da pa priskočimo na pomoč tudi tistim obča-
nom, ki živijo izven aglomeracije in morajo do konca leta 2025 urediti 
ustrezno čiščenje svoje odpadne vode, smo z lanskim letom pričeli 
sofinanciranje izgradnje t.i. malih komunalnih čistilnih naprav. 
Skladno z razpisom lahko za vgradnjo individualne MKČN pridobite 
do 1.200 EUR sofinanciranja, če pa gre za MKČN za dve ali večsta-
novanjske stavbe pa tudi do 1.000 EUR za posamezno stanovanjsko 
enoto. 

8

STRANIŠČNA 
Š K O L J K A  N I  
KOŠ ZA SMETI, 
VANJO SODIJO 
LE TRI STVARI.

VSE VEČJO TEŽAVO PREDSTAVLJAJO 
VLAŽILNI IN ČISTILNI ROBČKI

Med omenjenimi izdelki v kanalizaciji zaradi 
vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo 
predstavljajo vlažilni in čistilni robčki.
Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, 
čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo 
kot take. 

Vlažilni robčki se od toaletnega papirja 
razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano 
vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro 
razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni 
in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih 
v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi 
odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, 
in tvorijo večje skupke, ki povzročajo 
zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih 
cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, 
potrebnih za nemoteno delovanje 
kanalizacijskega sistema.  

Da, prav ste prebrali, le tri stvari. 
V straniščno školjko sodijo samo človeški 
iztrebki in izločki ter toaletni papir. 
Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski 
sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za 
delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. 
Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna 
voda pa je obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo 
stvari, ki tja ne sodijo.

Naslednji predmeti ne sodijo v straniščno 
školjko, temveč med odpadke: 

  VLAŽILNI IN ČISTILNI ROBČKI
  VATA, PALČKE ZA UŠESA
  VLOŽKI IN TAMPONI
  OLJA IN MAŠČOBE
  KONTAKTNE LEČE
  KONDOMI
  OSTANKI HRANE
  ZDRAVILA, OBLIŽI
  CIGARETNI OGORKI 
  IN DRUGI IZDELKI 

 sbd.gzs.si PIJTE JO VSAK DAN
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RAZVOJNA USMERJENOST OBČINE  
PREK STRATEŠKIH PROJEKTOV IN INVESTICIJ
Brez vlaganja v vzdrževanje ključne infrastrukture in njene nadgradnje ni napredka in ni dviga kva-
litete bivanja. Zato se skladno s proračunskimi zmožnostmi ter seveda potrebami lotevamo strate-
ških infrastrukturnih projektov in investicij. Veseli smo, da nam je uspelo pridobiti sofinancerska 
sredstva Ministrstva za zdravje za projekt izgradnje novega prizidka zdravstvenega doma, saj so 
obstoječi prostori Zdravstvene postaje Lovrenc dotrajani in neustrezni za dostop gibalno oviranim. 
Seveda bomo morali zagotoviti znatna lastna proračunska sredstva, ker pa gre za izredno pomemb-
no naložbo, bo nov prizidek dokončan v letu 2023. 

RAZGIBAJMO SE NA PROSTEM 
V dneh pred prvim snegom je bila zaključena izgradnja fitnesa na 
prostem. Prostor namenjamo medgeneracijskemu sodelovanju in 
vzpodbujanju tako športno rekreativne, kot tudi družabne plati biva-
nja v Lovrencu na Pohorju. Površine so namenjene ruskemu kegljanju, 
balinanju ter napravam za telesno vadbo na prostem. Dopolnjujemo 
jih s klopmi in razsvetljavo.

PLATO ZA TRŽNICO IN DRUŽENJE 
Luč sveta je ugledal projekt, ki je v osnovi predlog participativnega 
proračuna, a smo dobro idejo nadgradili. Uredili smo potrebno infra-
strukturo, tlakovanje, postavili potrebno urbano opremo, polnilnico 
za električni avtomobil in kolesa ter postajališče za avtodom. 
Poskrbeli smo za nakup 11 stojnic, ki služijo prodaji izdelkov lokalne 
ponudbe. Izvedli smo že kar nekaj »tržničnih dni«, kjer so se lahko 
predstavili lokalni ponudniki in vsi, ki jih zanima sejemska dejavnost. 

DOGRADITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Ministrstvo za zdravje je v januarju 2022 objavilo javni razpis za so-
financiranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva. Takoj 
smo pristopili k aktivnostim za prijavo ter za projekt dograditve zdra-
vstvenega doma pridobili gradbeno dovoljenje. 
Naša prijava na razpis je bila uspešna in pridobili smo skoraj 240.000 
EUR sofinancerskih sredstev. V želji po iskanju najugodnejšega po-
nudnika smo izvedli kar dva postopka zbiranja ponudb ter podpisali 
pogodbo s podjetjem KOGRAD IGEM, d. o. o. iz Šentjanža pri Dravo-
gradu, v vrednosti skoraj 1,2 mio EUR. 
Prva dela so se že pričela, sicer pa bo nov zdravstveni dom izgrajen 
v letu 2023. Obsegal bo klet, pritličje in nadstropje, kjer bodo imeli 
svoje prostore zdravnica, Zavod Danica in laboratorij. 



SKRB ZA ČISTO OKOLJE 
Skrb za čisto in urejeno okolje ostaja naša po-
membna prednostna usmeritev. Želimo si, da 
temu vodilu sledimo vse občanke in občani, 
saj bomo le tako lahko ohranili okolje, ki nam 
ga zavidajo mnogi. Z akcijami in ugodnostmi 
skrbimo za čisto okolje in odgovorno ravnanje 
vseh družbenih plasti.  

ČISTILNA AKCIJA 

Ponovno smo izvedli tradicionalno čistilno akcijo, v kateri so aktivno 
sodelovala lokalna društva, zavodi in prostovoljci. Opaziti je moč, da 
je divje odlaganje odpadkov vseh vrst še vedno velik problem na 
območju celotne občine. Odpadki se odlagajo v naravi, velik porast 
smetenja pa se pojavlja tudi ob cestah. Veseli smo, da so se nam v 
okviru eko projekta, pri čistilni akciji pridružili tudi otroci vrtca pri OŠ 
Lovrenc na Pohorju. 

ODVOZ AZBESTNE KRITINE IN SILAŽNE FOLIJE 
Občina še nadalje prevzema pokrivanje stroškov odvoza posebnih 
odpadkov, ki so sicer plačljivi. Gre za odvoz silažne folije, ki jo zbi-
ramo v pomladnih mesecih ter azbestne kritine, katere brezplačen 
odvoz nudimo celo leto. 
Čeprav ne gre za zanemarljive stroške, vztrajamo pri ukrepih, saj bi 
se sicer velik delež teh škodljivih odpadkov odložil nenadzorovano, 
kar bi pomenilo visoko zdravstveno in okoljsko tveganje. Tako smo 
v letošnjem letu financirali odvoz cca 60 m3 silažne folije ter 70 palet 
oz. 70 ton azbestne kritine, kar je občinski proračun bremenilo za 
dobrih 30.000 EUR.  

ODVOZ ZELENEGA OBREZA 
Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju je v preteklem letu na 
zbirni center organizirano odvažal zeleni odrez. Z akcijo smo žele-
li opozoriti na pomen urejanja in pravilnega obrezovanja obcestne 
vegetacije ter čiščenja zelenih površin. Sežiganje škodljivo vpliva na 
rastlinski in živalski svet požganih površin zato je velikega pomena 
pravilno odlaganje.

ZBIRNI CENTER
Pomemben prispevek trudu, da naš kraj ohranimo kar najbolj čist, je 
možnost brezplačnega odvoza smeti na zbirni center. Le-ta je odprt 
ob SREDAH od 15. do 18. ure in ob SOBOTAH od 9. do 14. ure. V pre-
teklem letu smo območje zbirnega centra očistili in uredili zaraščeno 
ograjo, s podjetjem Snaga pa potekajo dogovori o njeni zamenjavi. 

Na zbirnem centru bo tudi v prihodnje mogoče brezplačno odlagati 
odpadke, kot je namenjeno občankam in občanom naše občine, ki 
sicer plačujejo odvoz smeti koncesionarju, Snaga d.o.o.. A vendar se 
z naslednjim letom obeta nekaj novosti. Ob oddaji odpadkov se bo 
potrebno ustrezno identificirati, prisoten upravljalec zbirnega cen-
tra pa bo dostopal do vaših podatkov pri Snagi. Onemogočeno bo 
brezplačno oddajanje večjih količin gradbenega odpada, saj je bilo 
moč našo dobro prakso izkoristiti s strani pravnih oseb s sedežem 
izven naše občine. Prav tako bo plačljiva oddaja avtomobilskih gum 
v primeru oddaje več kot štirih kosov na leto. 
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ZBIRANJE ODPADNEGA OLJA
Prihodnje leto bo podjetje Snaga naši občini zagotovila zbiralnice 
odpadnega olja. V ta namen bodo gospodinjstva predhodno prejela 
posodice za odpadno olje, katerega boste lahko nato odlili v zbiral-
nico olja. Točne lokacije zbiralnic bomo sporočili, s postavitvijo pa 
želimo preprečiti nepravilno odlaganje oz. odlivanje olj v kanalizacij-
sko omrežje kamor nikakor ne sodi. Trenutno lahko olje brezplačno 
odložite v zbirnem centru.

KONVENCIJA ŽUPANOV ZA PODNEBNE 
SPREMEMBE IN ENERGIJO
Občina Lovrenc na Pohorju je, poleg enajstih drugih občin, podpi-
snica »Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo«.  
S tem dejanjem smo se zavezali, da bodo okoljska vprašanja in pod-
nebne spremembe visoko na seznamu prihajajočih prioritet. 

S podpisom smo se pridružili že več kot 11.000 podpisnikom kon-
vencije v Evropi. Boj proti podnebnim spremembam postaja vedno 
pomembnejši za naše preživetje in kvalitetno bivanje, zato je pod-
nebna nevtralnost izjemno pomembna tudi na lokalni ravni.

VZDRŽEVANJE 
POKOPALIŠČ 
OSVEŽENA PODOBA POKOPALIŠČA V PUŠČAVI 
V poletnih mesecih smo celovito prenovili okolico pokopališča in mr-
liške vežice v Puščavi. Površine ob vežici so dobile asfaltno prevleko, z 
vgradnjo kanalete pa smo uredili odvajanje meteornih voda. Na potki 
do pokopališča se je zaradi zaščite tlakovanja vgradil zaporni stebri-
ček, ki ga bo v primeru potrebe mogoče odkleniti. S tem smo nad-
gradili predlog participativnega proračuna v katerem ste izglasovali 
ureditev tlakovane poti do pokopališča. 

KONCESIONAR  
24–URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE 
Od junija 2022 izvaja 24-urno dežurno pogrebno službo v Občini Lo-
vrenc na Pohorju podjetje Yamaco, d. o. o. Dežurna pogrebna služba 
je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma dru-
gih postopkov na pokojniku. V primeru smrti na domu je potrebno 
poklicati podjetje Yamaco, d. o. o., Maribor, kjer dobite vse potrebne 
informacije. Za prevzem pokojnika kontaktirajte na telefon dežurne 
službe: 041 679 322. Seveda je izbira izvajalca pogrebnih storitev pro-
sta, saj je to tržna dejavnost.

VEŽICE IN POKOPALIŠČA
V naši občini imamo dve pokopališči, za njuno urejenost in vzdrževa-
nje pa skrbi Režijski obrat. Pazijo, da sta pokopališči z okolico pokoše-
ni, skrbijo za redno praznjenje košev, še posebej ob dnevu spomina 
na mrtve, odvažajo sveče ter opravijo osnovno vzdrževanje mrliških 
vežic. V letošnjem letu smo v prostorih mrliške vežice Lovrenc na Po-
horju poleg mize in stolov zamenjali dotrajana vhodna vrata, prebelili 
stene kuhinje ter hodnika. Uredili smo vhodna vrata na pokopališče 
v Lovrencu, kamor se ne sme vstopati z avtomobilom ali drugimi vo-
zili. Seveda bo Režijski obrat vedno poskrbel, da bodo vrata odprta v 
času pogrebov ali po predhodnem dogovoru tudi v drugih primerih 
– potrebo lahko sporočite na telefon 02/63-00-558 ali 041-361-759 – 
g. Primož Kranjc. V okviru pokopališkega reda prosimo, da kužki la-
stnike počakajo pred pokopališčem. 
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DOGAJANJE V OSNOVNI ŠOLI IN VRTCU 
Občina Lovrenc na Pohorju premore en javno-izobraževalni zavod, t. j. našo Osnovno šolo Lovrenc 
na Pohorju. Pod njenim okriljem deluje tudi Vrtec. Skrb za kvaliteten razvoj in varnost naših otrok 
je pomembnejša naloga občine zato se, v okviru potreb in zmožnosti, trudimo za številne investicije 
v zavodu. V letu 2022 smo izgradili sedmi oddelek v Vrtcu, skupno pa za obe enoti zavoda namenili 
več kot 650.000 EUR proračunskih sredstev. 

Potreba po dodatnih prostorih za naše najmlajše pomeni, da smo 
občina, ki jo mladi prepoznavajo kot okolje, kjer si želijo ustvariti svoj 
dom in zaživeti polno življenje. Z investicijo smo pridobili nov odde-
lek prvega starostnega obdobja. Investicija je znašala cca. 125.000 
EUR. 

Pomembna pridobitev v preteklem letu je tudi nov sklop igral v 
šolskem parku v vrednosti več kot 20.000 EUR. Denar zanje je šola 
zbirala preko šolskega sklada, kamor so prispevali številni starši in lo-
kalna podjetja, cca 6.000 EUR sredstev pa je prispevala tudi Občina. 

Izredno pomembna tema ostaja prometna varnost naših otrok. Po 
obnovi državne ceste skozi trško jedro, je občinski Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) v sodelovanju s šolo pregle-
dal in na novo definiral načrt varnih šolskih poti. 
Na prvi šolski dan je pripravil tradicionalno preventivno akcijo za 

varno pot v šolo. Sodelovali so številni prostovoljci, ki so prve šolske 
dni na najbolj nevarnih odsekih skrbeli za varnost šolarjev, ki so se 
do šole odpravili peš. Gasilci so zagotovili voznika in kombi, ki je 
prevažal prostovoljce iz lokacije na lokacijo, akciji pa se je pridružil 
tudi policist iz Policijske postaje Ruše. 
SPV je aktivno pristopil tudi k organizaciji dogodkov v okviru tedna 
mobilnosti v mesecu septembru, ki je potekal pod sloganom »Podaj 
se vsaj en dan v vrtec/šolo/službo/trgovino peš«. Izvedene so bile 
številne dejavnosti kot npr. likovni natečaj na temo prometne var-
nosti, prometni poligon za učenje varne vožnje s kolesi in skiroji, iz-
let s kolesi po kraju ipd. Vrtečani so ob sprehodu po kraju spoznavali 
nevarne točke v prometu, se vozili po kolesarskem poligonu in se 
skupaj s starši peš odpravili v vrtec. Zaključek Tedna mobilnosti smo 
popestrili s fotografiranjem in podelili nekaj simboličnih nagrad. 

Seveda pa je največ veselja ob zaključku šolanja. Župan je že tradici-
onalno sprejel najuspešnejše devetošolce in jim podelil »županove 
petice«. Tokrat dve – prejela sta ju Neli Robnik in Andraž Ovčar. 
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PESTRO LETO JE ZA NAMI! 
Ob koledarskem začetku letošnjega šolskega leta je bilo v veljavi še polno ukrepov za preprečeva-
nje širjenja koronavirusa: delo v manjših skupinah, karantene oddelkov, samotestiranje, nošenje 
mask, prezračevanje … Po 17. februarju 2022 so se ukrepi sprostili, nekaj osnovnih je še ostalo, a 
znova je bilo omogočeno druženje, pouk v mešanih skupinah, prireditve.

Ob vseh preventivnih ukrepih smo poskušali čim bolj nemoteno in za-
nimivo izvajati prvo leto poskusa razširjenega programa v celoti. Naša 
šola je med tistimi redkimi slovenskimi osnovnimi šolami, ki imajo tuji 
jezik že od prvega razreda dalje in drugi tuji jezik od sedmega dalje. 
Prav tako prav zaradi tega poskusa pri nas že leta lahko ima vsak uče-
nec 5 ur športa na teden. V razširjenem programu res skušamo prila-
goditi vsebine željam in potrebam učencev, učiteljev ter šole in kraja. 

Tudi učenci so v tem letu ponovno smelo posegli po zlatih, srebrnih 
in drugih visokih državnih priznanjih, pridno posegajo po njih že tudi 
sedaj v jesenskem času. Letos marca so tretješolci prvič pisali nacio-
nalne preizkuse znanja ter nas razveselili z rezultati nad slovenskim 
povprečjem; zadovoljni smo bili tudi z rezultati v šestih razredih, ki so 
bili nekoliko nad povprečjem. Odlični so naši športniki, od košarkaric 
in košarkarjev, do odbojke, ki je postala zelo popularna v jeseni. Naši 
šolski prostovoljci so maja pridobili naziv Junaki našega časa 2021. 
Učenci prostovoljci v okviru interesne dejavnosti vsako leto sodelu-
jejo v humanitarni akciji Drobtinica, izdelujejo voščilnice, pomagajo 
starejšim občanom, letos pa skrbijo tudi za knjižni kotiček v zdravstve-
nem domu. Prav tako smo konec meseca maja pri nas gostili zbo-
rovski boom, na katerem so pod okriljem Javnega sklada za kulturo, 
območne enote Ruše, učenci in učenke treh sosednjih šol, s katerimi 
tudi sicer radi sodelujemo, zapeli skupne pesmi.

Naša šola je zelo aktivna tudi v mednarodnem smislu. Za Erasmus +, 
projekt Prijazen sem močnejši, smo letos prejeli nagrado Jabolko ka-
kovosti 2021. Nagrado dobijo šole, ki kakovostno zastavijo ter dobro 
izpeljejo projekte, katerih cilj je izboljšanje pedagoške prakse, delov-
nih procesov, izobraževanje, prispevek k boljšemu počutju učencev. 
Na opazovalno prakso smo februarja za teden dni sprejeli na šolo tri 
španske učitelje. Sodelovali so pri pouku, predstavili učencem Špani-
jo, njihov izobraževalni sistem in šole, hkrati pa spremljali, kako delo 
poteka na naših šolah. Ker se radi družimo in izmenjavamo izkušnje 
in znanje, smo v aprilu organizirali obisk 14 partnerjev Erasmus + pro-
jekta Redera iz Španije, Italije, Nemčije in Nizozemske. Peljali smo jih v 
Maribor na Regijsko razvojno agencijo, na Fakulteto za kmetijstvo, po-
tem pa jim predstavili našo občino, seveda našo šolo in izobraževalni 
sistem ter naše male podjetnike. Naj zapišem, da so bili navdušeni nad 
obiskom, nad opremljenostjo šole in prijaznostjo ter odprtostjo učen-
cev, nad entuziazmom domačinov, nad praksami malih podjetnikov, 
ki so jim bile predstavljene. Ugotovili smo, da imamo podeželska ob-
močja mnogo skupnega in se lahko učimo drug od drugega z mno-
gimi primeri dobrih praks v posameznih državah.

Združilo nas je tudi zbiranje sredstev za nakup novih igral v šolskem 
parku; z donacijami smo zbrali dobri dve tretjini potrebnih sredstev, 
ostalo je primaknila občina. Učence smo lahko z novimi igrali raz-
veselili na prvi šolski dan v septembru. Pa to ni bilo vse! Občina je 
rekonstruirala del vrtca ter uredila dodatno igralnico za najmlajše 
otroke, tako da lahko odslej naš vrtec v primernih prostorih sprej-
me otrok za sedem oddelkov. In tudi letošnje šolsko leto je izredno 
bogato z dodatnimi dejavnostmi, ogromno prireditev smo imeli v 
evropskem tednu mobilnosti, v tednu otroka, izvedli akcijo Drobti-
nica, našo novoletno prireditev z bazarjem, ki ste jo obiskali mnogi 
starši in krajani, za kar smo vam iz srca hvaležni.

Na šoli in v vrtcu je 66 redno zaposlenih, obiskuje jo 240 učenk in 
učencev, v vrtcu pa je prostora v sedmih oddelkih za 128 otrok. Vsak 
izmed nas je poseben in vsak dan skušamo preživeti skupaj v želji 
po čim več znanja, učimo se, kako biti strpen in živeti drug z drugim, 
učimo se živeti skupaj. 
Vsakič znova se rada ustavim in poklepetam z učenci in otroki. Po-
vejo nam tisoče zgodb, ki jih, mladi, nosijo v sebi. Navdušena sem 
nad izdelki in vsem ustvarjanjem, ki vsakodnevno nastaja v vrtcu in 
šoli. Prav je, da spodbujamo in cenimo to neizmerno moč in radost 
ustvarjanja, sobivanja in sodelovanja. Tako je lahko svet lep in pisa-
nih barv, lahko je prijazen, naš, takšen, kot si ga bomo ustvarili. Vse 
dobro v novem letu!

Za OŠ Lovrenc na Pohorju zapisala 
ravnateljica Marija Osvald Novak



INVESTICIJE V KULTURNE OBJEKTE
»Ne moreš razumeti sedanjosti, če ne poznaš preteklosti«. Svojih korenin in svojega izvora se za-
vedamo in jih spoštujemo. Del tega kar smo prejeli od dedov, so tudi kulturni in sakralni objekti, 
priče razvoja naših krajev. V občini Lovrenc na Pohorju jih s spoštovanjem vzdržujemo in smo po-
nosni nanje. 

KAPELICA V KURJI VASI 
V mesecu septembru smo bili priča bla-
goslova kapelice sv. Janeza Nepomuka v 
Kurji vasi. Skoraj natanko petdeset let po 
odstranitvi prvotne, je luč sveta ugledala 
prenovljena kapelica. Po letih truda smo 
tako deležni novega objekta, ki je simbo-
ličen dokaz, da lahko s skupnimi močmi 
in povezovanjem ustvarimo lepe zgod-
be. Zahvaljujemo se vsem, ki ste tako ali 
drugače pomagali pri uresničitvi projekta, 
še posebej gospodu Jožetu Petriču, ki je 
opravil veliko delo.

OBNOVA ZVONIKA FARNE CERKVE 
Z Lovrenško nedeljo je sovpadel pričetek obnove zvonika župnijske 
cerkve Sv. Lovrenca. Zvonik je bil v celoti prekrit z novo pločevino, 
ob tem pa se je restavriral še del njegove fasade. Obnova se je, za-
radi zahtevnosti del in odvisnosti od vremena, zaključila v mesecu 
decembru. Investicija je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za 
kulturo, Občina Lovrenc na Pohorju pa je dodala dobrih 50.000 EUR. 

OLTAR V CERKVI SV. IGNACIJA
Restavratorska dela na velikem oltarju podružnične cerkve sv. Igna-
cija je prevzel gospod Mladen Kuhl. Dela so tekla po fazah. Najprej je 
obnovil ornamentiko oz. pozlačene kartuše s poslikavami svetnikov, 
ki so bile tudi najbolj ogrožene. Vsako poškodbo je bilo potrebno 
najprej utrditi, da je bilo mogoče popravila potrebne dele prepeljati v 
delavnico. Posegi so bili zelo zahtevni, saj je oltar že močno načel zob 
časa. Investicijo je podprlo Ministrstvo za kulturo, skoraj 20.000 EUR 
pa je v dveh letih prispevala Občina Lovrenc na Pohorju. 
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JAVNI RAZPISI
PRVIČ SUBVENCIJE ZA  
ZASEBNA VODNA ZAJETJA 
V odhajajočem letu je Občina Lovrenc na Pohorju prvič objavila javni 
razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode, prek katerega 
je namenila proračunska sredstva občanom, ki samostojno urejajo 
lastno oskrbo s pitno vodo ter nimajo možnosti priključitve na javno 
vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na območjih, na 
katerih gradnja javnega vodovoda ni predvidena. Oddani ter pozitiv-
no rešeni sta bili dve (2) vlogi katerima je Občina namenila 2.000 EUR 
proračunskih sredstev.

POMOČI NA PODROČJU KMETIJSTVA 
Za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na 
Pohorju razpisujemo dodelitev državnih pomoči za imenovane ukre-
pe. Temu letno namenjamo cca. 10.000,00 EUR. Sredstva se dodelju-
jejo za ukrepe na področju Skupinskih izjem in de minimis z name-
nom urejanja in izboljšanja kmetijskih zemljišč, večje prepoznavnosti 
kmetijskih proizvodov, naložbe v predelavo in trženje proizvodov ter 
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti. 
Na razpis se je v letu 2022 prijavilo 5 kmetijskih gospodarstev.

SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  
ČISTILNIH NAPRAV 
V letu 2022 smo objavili drugi javni razpis za sofinanciranje nakupa 
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Zakonodajna obveza 
gospodinjstev za vgradnjo MKČN se je sicer podaljšala do konca leta 
2025, ker pa se naši občani odločajo za investicije na tem področju 
tudi v letošnjem letu razpisujemo 10.000,00 EUR sredstev. Skladno z 
razpisom lahko za vgradnjo individualne MKČN pridobite do 1.200 
EUR sofinanciranja, če pa gre za MKČN za dve ali večstanovanjske 
stavbe pa tudi do 1.000 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. V 
letu 2022 smo prejeli 3 vloge, ki so bile tudi odobrene in izplačane v 
polni vrednosti (skupno torej 3.600 EUR). 

UKREPI IN SPODBUDE ZA PODJETNIKE
Drugo leto zapored namenjamo razvoju podjetništva v občini Lo-
vrenc na Pohorju finančne pomoči in razpisujemo sredstva v višini 
10.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo za povečevanje možnosti 
ustanavljanja novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, spod-
bujanja dejavnosti podjetništva z ustvarjanjem novih proizvodnih in 
storitvenih kapacitet, novih tehnologij in postopkov, znanja in pro-
mocije. Na razpis se je prijavilo 5 podjetnikov, ki so počrpali skoraj vsa 
razpisana sredstva.

ŠTIPENDIJE 
Kot pomoč pri šolanju smo 14 dijakom in študentom podelili ob-
činske štipendije. Te se podeljujejo na podlagi prijave na razpis, ki je 
objavljen konec leta. V razpisu je določeno število štipendij, ki bodo 
podeljene. Dijaki prejemajo štipendijo v višini 40,00 EUR na mesec, 
študenti 50,00 EUR, občina pa je zanje namenila dobrih 8.000 EUR. 

LETOVANJE OTROK 
Tudi letos smo sofinancirali počitniško letovanje otrok v Poreču in 
Punatu v organizaciji Zveze prijateljev mladine in Rdečega križa Ma-
ribor. Letovanja se je udeležilo 20 otrok, zanj pa smo namenili skoraj 
7.000 EUR.

SPODBUJANJE DEJAVNOSTI  
NA PODROČJU ŠPORTA IN KULTURE
Na področju kulture in športa smo izvedli štiri razpise: 
•	 v okviru JR Kultura smo 7 društvom dodelili 13.528,31 EUR;
•	 v okviru JR Prireditve I smo 11 društvom namenili 5.175,95 EUR 

za izvedbo 27 prireditev; 
•	 v okviru drugega dela javnega razpisa namenjenega izvedbi 

prireditev (JR Prireditve II) smo 8 društvom namenili 1.905,91 
EUR za izvedbo 13 prireditev; 

•	 v okviru razpisa JR Šport smo 7 društvom namenili 39.960,00 
EUR za izvedbo športnih programov, razvojne dejavnosti in 
športne prireditve.

Ker se omenjeni javni razpisi zaključujejo šele s koncem leta, bodo 
rezultati oz. dejansko izvedene aktivnosti objavljene v januarju 2023 
na občinski spletni strani. 

FINANČNE POMOČI OBČANOM 
Na podlagi Pravilnika o ukrepih na področju socialnega varstva in po-
moč družini, smo v letošnjem letu denarno pomoč ob rojstvu otroka 
podelili 16 staršem novorojencev. Le-ti so po pošti prejeli voščilo žu-
pana in pravljico o Jezerniku. Prav tako smo s pomočjo prostovoljcev 
Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju, denarno pomoč v višini 
15,00 EUR zagotovili vsem starejšim občanom, ki so v letošnjem letu 
dopolnili 75 let in za to namenili cca 3.600 EUR. Žal se vse preveč ob-
čank in občanov znajde v stiski socialne ogroženosti. Kljub ukrepom, 
ki jih na tem področju izvaja država, smo v letu 2022 odobrili izredne 
denarne pomoči skoraj 20 posameznikom ali družinam in za to na-
menili sredstva v višini cca 3.000 EUR.

STANOVANJSKI FOND 
Občina Lovrenc na Pohorju na podlagi zakonodaje, ki ureja stano-
vanjsko področje ter v skladu s svojimi pristojnostmi v okviru raz-
položljivih proračunskih sredstev zagotavlja izvajanje stanovanjske 
politike, skrbi za ustrezno stanovanjsko oskrbo in tako prispeva k 
varstvu družin, starejših, invalidnih ter drugih ranljivih skupin pre-
bivalstva. Želimo, da imajo naši občani možnost pridobiti primerno 
stanovanje, zlasti tisti, ki se znajdejo v socialni ali stanovanjski stiski 
iz različnih razlogov. Trenutno razpolagamo s tridesetimi stanovanji, 
ki jih redno vzdržujemo in tako najemnikom zagotavljamo primer-
ne pogoje bivanja. Vsako leto v proračunu zagotovimo sredstva za  
redna in investicijska vzdrževanja v višini skoraj 50.000 EUR.

SOFINANCIRANJE GOSPODARJENJA  
Z DIVJADJO
Občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje aktivnosti traj-
nostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi 
in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, 
mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdela-
va in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, prež) v po-
sameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospo-
darjenju z divjadjo in loviščem. V letu 2022 so bila sredstva dodeljena 
dvema lovskima družinama v skupni vrednosti nekaj nad 1.000 EUR. 



DELO OBČINSKEGA 
SVETA IN NJEGOVIH 
TELES V LETU 2022 
V preteklem letu je Občinski svet Občine Lo-
vrenc na Pohorju zaključil svoje delo v manda-
tnem obdobju 2018 – 2022. V štiriletnem obdo-
bju se je sestal na dvaindvajsetih rednih sejah 
ter treh izrednih sejah. Svoje delo so uspešno 
prilagodili izrednim razmeram, ki jih je nare-
kovala korona, ter nekatere seje opravili tudi 
na daljavo, da je delo potekalo nemoteno in v 
korist občanom.
 
V letu 2022 se je Občinski svet sestal na štirih rednih sejah. Gradi-
va, 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. 

Člani Občinskega sveta so dvakrat odločali o rebalansu proračuna te-
kočega leta, saj je bil za leti 2021/22 sprejet dvoletni proračun. Sprejeli 
so nov tehnični pravilnik s področja odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode ter, kot vsako leto v pomladnem času, 
ustrezne elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih 
javnih služb, in sicer oskrbe s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine, 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022 ter odvodnjavanja pa-
davinske in komunalne vode ter pripadajoče omrežnine. 
Sprejeti ceniki z višino subvencije so ustrezno objavljeni na občinski 
spletni strani. Poleg omejenih elaboratov so svetniki prvič potrdili 
tudi elaborat cen 24-urne dežurne pogrebne službe, saj je naša ob-
čina, skladno z zakonodajnimi zahtevami, v tem letu tudi podelila 
koncesijo s tega področja. 
Na normativnem področju so svetniki sprejeli nov tehnični pravilnik 
s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode, dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za 
delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin ter ažuriran usta-
novitveni odlok Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. Aktivno so bili 
vključeni tudi pri odločanju skupne občinske uprave Maribor, kjer 
naša občina sodeluje na področju varstva okolja, redarstva in med-
občinskega inšpektorata, po novem pa tudi revizije, urbanistike in 
civilne zaščite.

SODELUJMO IN SE 
POGOVARJAJMO  
ZA BOLJŠI JUTRI
Le če se bomo znali pogovarjati in znali prisluh-
niti, bo naš skupni jutri boljši. Občina je ustano-
va s kopico zakonskih nalog in obveznosti, naš 
osrednji cilj pa je in mora ostati zadovoljstvo 
občank in občanov. To seveda ne pomeni, da 
lahko ugodimo vsaki želji ali pobudi, vsekakor 
pa moramo vedno stremeti k skupnim zako-
nitim ciljem, ki doprinesejo največ za kraj. Kar 
nekaj mehanizmov imamo, kjer ste občanke 
in občani aktivno pristopili h kreiranju skupne 
prihodnosti. Za nami sta prvi dve uspešni leti 
projekta participativnega proračuna »Po maje 
bi šlo«, imamo okvirno strategijo za naslednje 
desetletje in redno ustvarjamo skupno komuni-
kacijo na »Kavi z županom«.     

PARTICIPATIVNI PRORAČUN »PO MAJE BI ŠLO«
Z željo po aktivnem sodelovanju vseh občanov Občine Lovrenc na 
Pohorju in sooblikovanju življenja v našem kraju smo zastavili pro-
jekt participativnega proračuna. Želeli smo, da ste vi tisti, ki odločate 
o tem katerim projektom boste namenili del proračunskih sredstev. 
Saj tudi najbolje veste kaj v danem obdobju najbolj potrebujete oz. 
si želite. V prvih dveh letih smo tako dvakrat zbirali predloge, izgla-
sovali pa ste 27 projektov v skupni vrednosti 140.000 EUR. Od tega 
bomo 26 predlogov v celoti realizirali do konca letošnjega leta, le 
eden nam bo ostal za prihodnje leto. Marsikateri predlog je Občina 
pri izvedbi tudi nadgradila. 
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1. UREDITEV MAKADAMSKE CESTE 
NA RUTI

Sanirali smo del makadamske ceste
v naselju Ruta v dolžini cca 300 m. 

1.000 EUR

2. UREDITEV DELA CESTE OD MOSTU 
DO JAKOPIČEVEGA OVINKA

Na cesti od mostu do Jakopičevega ovinka v naselju  
Kumen, smo uredili odvodnjavanje, drenažo, mulde  
in cestišče utrdili z mletim asfaltom.

6.000 EUR

3. POSTAVITEV OBCESTNIH OGLEDAL V naselju Rdeči breg na cesti Kurja vas – Letališče, smo 
na nepreglednih mestih postavili obcestna ogledala. 

7.000 EUR

4. TISK PRVE LOVRENŠKE  
KUHARSKE KNJIGE

Izdali smo knjigo z naslovom »Lovrenška kuharica –  
Šentlovrenška kuharca«, v kateri so zapisani recepti  
lovrenških jedi v pristni lovrenščini.

3.000 EUR

5. KOŠI ZA SMETI NA RELACIJI 
SLEPNICA–HOJNIK KAPELA

Na priljubljeni sprehajalni poti v naselju Recenjak smo 
na štirih lokacijah namestili koše, namenjene odlaganju 
manjših odpadkov.

2.000 EUR

6. INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJE 
IN POHODNIKE

Na dveh lokacijah (Cigelnica in Letališče) v naselju Rdeči 
breg smo postavili postojanki za kolesarje in pohodnike.

3.000 EUR

7. UREDITEV CESTE HOJNIKOVA 
KAPELA–HOŽIČ

Na cesti Hoinikova kapela – Hožič v naselju Recenjak, 
smo uredili cestišča zaradi boljše preglednosti v ovinku. 
Obenem smo sanirali odtočne jaške.

5.000 EUR

8. OTOK ZA ODPADKE NA 
HRASTNIKOVEM VRHU

Na Hrastnikovem vrhu smo postavili ograjen otok za 
odpadke.

3.000 EUR

9. DOM KRAJANOV Z
DEFIBRILATORJEM

V prostorih nekdanje pošte na Činžatu smo uredili dom 
krajanov, z opremljenim prostorom za srečanja, čajno 
kuhinjo in sanitarijami. Dom krajanov smo opremili tudi 
z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem.

10.000 EUR

10. UREDITEV DELA OBČINSKE CESTE 
GLAŽERCA TER OBČINSKE CESTE 
BEDNIKOVA CESTA V NASELJU 
RECENJAK

Uredili smo del občinske ceste Glažerca ter občinske 
ceste Bednikova cesta v naselju Recenjak v vrednosti 
del izglasovanega zneska. 

5.000 EUR

11. NAMESTITEV DEFIBRILATORJA 
NA MARLESU

Na objekt Marlesa ob Mariborski cesti smo namestili 
AED ali avtomatski zunanji defibrilator. S tem smo 
pridobili četrto AED točko v naši občini. 

3.000 EUR

PROJEKTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA »PO MAJE BI ŠLO«
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12. FINAČNA PISMENOST Izvedena je bila delavnica o finančni pismenosti, kjer so 
udeleženci širili svoje znanje o obvladovanju osebnih 
financ, načrtovanju finančnih ciljev, varčevanju in investi-
ranju, skratka pomembnih veščinah za življenje vsakega 
posameznika, ki se vedno bolj odvijajo v digitalnem 
svetu.

2.400 EUR

13. UREDITEV OKOLICE 
POKOPALIŠČA PUŠČAVA

V mesecu juniju smo uredili dostopno pot do pokopali-
šča Puščava. Poleg samega tlakovanja potke in položitve 
robnikov, se je uredilo tudi odvodnjavanje, ki je povzro-
čalo ne malo težav na dostopni poti.

10.000 EUR

14. UREDITEV POČIVALIŠČA ZA 
KOLESARJE IN POHODNIKE 
PRI PRUHU V PUŠČAVI

Ob glavni cesti Puščava–Loge–Činžat na lokaciji  
Puščavskega Pruha smo uredili počivališče za kolesarje  
in pohodnike. Počivališče je opremljeno z mizo, klopmi  
ter košem za smeti.

6.500 EUR

15. POČIVALIŠČE ZA KOLESARJE 
IN POHODNIKE OB SLEPNICI

Ob cesti Slepnica–Hrastnikov vrh pri »Križu v Štamber-
gu« smo uredili počivališče za kolesarje in pohodnike. 
Počivališče je opremljeno z mizo, klopmi ter košem za 
smeti. Nahaja se v senci dreves, kjer se bodo lahko kole-
sarji in pohodniki okrepčali, si odpočili, ohladili ter tako 
nabrali novih moči za nadaljnjo pot.

6.500 EUR

16. UREDITEV POTI ČEZ »OSLICO« V naselju Puščava smo uredili pot čez »Oslico«, kjer se 
je cestišče razširilo, poravnalo in gramoziralo z ustreznim 
posipom.

3.000 EUR

17. POČIVALIŠČE OB CERKVI V PUŠČAVI Ob cerkvi v Puščavi smo uredili prostor s klopmi 
ter košem za smeti, kjer se bodo lahko v senci pod 
mogočnimi drevesi odpočili pešci, kolesarji, romarji 
in drugi obiskovalci.

2.000 EUR

18. UREDITEV CESTE IN NAMESTITEV 
OVIR V SLEPNICI

Na lokalni cesti Lovrenc – Lehen – Uran sta se pri hiši 
Rdeči breg 1c namestili dve hitrostni oviri, prav tako se 
je ustrezno uredila vertikalna prometna signalizacija, ki 
je območje zavarovala s cono 30, s čimer je zagotovljena 
večja prometna varnost na tem delu.

3.000 EUR

19. UREDITEV CESTE NA TRASI 
LETALIŠČE–KARNIČNIK

Na trasi Letališče – Karničnik (od vikenda na Pavlejevem 
do domačije Karničnik) se je saniral poškodovan prepust 
in uredil nov prepust, uredilo se je odvodnjavanje s 
čiščenjem jarkov, prepustov, cesta se je gramozirala in 
povaljala, s čimer se je zagotovila bolj varna vožnja na 
tem delu ceste.

5.000 EUR

20. POPRAVILO ASFALTNE CESTE  
PROTI ŽELEZNIŠKI POSTAJI RUTA

Preplastili smo cesto od mostu proti Železniški postaji 
Ruta v dolžini cca 200 m, z ustreznim odvodnjavanjem, 
s čimer se je zagotovila večja prometna varnost na tem 
delu ceste.

9.000 EUR

21. SANACIJA MOSTU NA KUMEN  
V PUŠČAVI

S preplastitvijo, ureditvijo venca mostu in novo ograjo 
se je saniral most na Kumen v Puščavi, s čimer se je 
zagotovila boljša prometna varnost in sodoben izgled 
mostu, ki povezuje več stanovalcev na Kumnu.

10.000 EUR

22. UREDITEV AVTOBUSNE POSTAJE 
ČINŽAT–LOVRENC

Prenovili smo avtobusno postaja na Činžatu v smeri 
proti Lovrencu, katero smo opremili s tablo za vozni 
red in košem za smeti.

10.000 EUR
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23. UREDITEV OKOLICE CERKVE 
SV. RADEGUNDE

V mesecu oktobru se je izvedla zasaditev okolice cerkve 
Sv. Radegunde. Skupaj s prostovoljci se je posadil velik 
navadni gaber, 40 belih vrtnic in 20 belih hortenzij. 
Okolica Sv. Radegunde bo tako še bolj razveseljevala 
poglede mimoidočih v prihodnjih letih.

1.200 EUR

24. UREDITEV PLATOJA 
ZA LOKALNO TRŽNICO

Projekt je v osnovi predlog Participativnega proračuna, 
ki pa se je zaradi celostne obnove prostora in ureditve 
okolice, dodatno nadgradil. Izvedla so se vsa potrebna 
zemeljska dela in infrastruktura, uredilo se je tlakovanje, 
postavila se je potrebna urbana oprema, polnilnica 
za električne avtomobile in kolesa ter postajališče za 
avtodome.

10.000 EUR

25. OGRAJEN PROSTOR ZA SMETI
NA LOKACIJI KUMEN–KRIŽIŠČE 
PRED KMETIJO POTOČNIK

Uredili smo ekološki otok, za kontrolirano odlaganje 
manjše količine odpadkov.

1.500 EUR

26. PROSTORI ZA 
MLADINSKI CENTER

Uredili smo prostor, ki bo mladim omogočal druženje, 
študijske aktivnosti in predvsem kvalitetno preživljanje 
prostega časa v družbi prijatelj in vrstnikov. Prostor smo 
v celoti sanirali in ga vsebinsko opremili.

6.500 EUR

»PO MAJE BI ŠLO« 2023 in 2024
Seveda s projektom nadaljujemo tudi v naslednje dvoletno obdobje. V mesecu novembru 2022 ste izbrali projekte, ki bodo realizirani 
v obdobju 2023–2024. Predlogi, ki so dobili največ glasov oz. so bili izbrani po naseljih so predstavljeni v spodnji tabeli, njihova vre-
dnost pa je ponovno predvidena na 140.000 EUR. 

LOVRENC KUMEN ČINŽAT PUŠČAVA S  
KURJO VASJO

RECENJAK RDEČI BREG RUTA

Postavitev 
otroških igral

Obnova javne 
poti Radegunda

Obnova napisa  
na spomeniku v  
šolskem parku

Ekološki otok  
za zabojnike

Nakup 
električnih koles

Postavitev zaščitnih 
varnostnih ograj 
na gozdni cesti
Obadova cesta

Šotor za izposojo 
organizatorjem 
prireditev

Ekološki otok

Informacijska tabla 
o kraju Činžat

Postavitev 
hitrostnih ovir

Postavitev 
solarnih luči 
ob dveh 
avtobusnih 
postajah

Asfaltiranje ceste 
ob  železniškem 
prehodu

Knjiga pesmi 
Jožeta Tovšaka

Ograjeno 
odlagališče za 
smeti na odcepu 
Bednik–Dietner

Ureditev ceste 
Glažerca

Asfaltiranje prostora 
pri križu Štamberg 
in ureditev javne 
razsvetljave

Popravilo ceste

Otok za odpadke  
na Letališču

Obnova 
gozdne ceste 

Ureditev 
makadamske 
ceste do Hrenov 
pri Bernauslu

Preplastitev 
asfaltne ceste I.

Preplastitev 
asfaltne ceste II.

Veseli nas, da je projekt »Po maje bi šlo« med občankami in občani dobro sprejet in da je odziv vsako leto boljši. S tem smo si dokazali, da nam 
idej in načinov kako še izboljšati bivanje v Lovrencu ne manjka. 
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KAVA Z ŽUPANOM
Projekt »Kava z županom« teče že tretje leto. Namen tega popoldne-
va je, omogočiti občanom, da neposredno izrazijo svojo težavo, skrb, 
pomisleke ali pa zgolj mnenje. Na ta način lahko bolje sledimo cilju 
ustvarjanju kvalitetnega življenjskega okolja in medsebojnega razu-
mevanja. Na kavi pri županu se je zglasilo okoli 50 občanov zaradi naj-
različnejših problemov, predlogov in idej. Izstopajoče so predvsem 
teme s področja ureditve cest (krpanje udarnih jam, košnje bankin, 
navoz gramoza, odstranitve dreves in grmičevja), premoženjsko prav-
nih zadev (najemi stanovanj, ureditve občinskih stanovanj in prosto-
rov, najemi in odkupi zemljišč..), prireditev, področja okolja in prostora 
(pokopališča, javna razsvetljava, kanalizacija, OPN) ter tematik social-
nega področja. 

Vsem, ki ste se Kave z županom udeležili in predlagali ideje za dobro 
vsem občanom, se iskreno zahvaljujemo in vas obveščamo, da so ter-
mini za Kavo z županom še naprej rezervirani za vsako prvo sredo v 
mesecu od 16.do 18. ure. Vljudno vabljeni še naprej. 

MLADI ZA LOVRENC
V okviru projekta Mladi za Lovrenc smo v času letošnjih počitnic po-
novno omogočili delo 12 dijakom in študentom. Ti so nudili pomoč 
pri košnji trave, čistili tlakovce, odstranjevali plevel in smeti, pometali 
cestne površine ipd. Pomagali so pri izvedbi Aktivnih počitnic, pripra-
vi različnih dogodkov in nudili pomoč v okviru festivala Jezernikovih 
dni. Rdeča nit letošnjega projekta ostaja skrb za čisto in urejeno oko-
lje, medgeneracijsko sodelovanje in vzajemna pomoč. 

SKUPAJ SMO OBLIKOVALI STRATEGIJO  
ZA NASLEDNJE DESETLETJE 
Občina Lovrenc na Pohorju je v letu 2021 pristopila k pripravi doku-
menta Strategija razvoja občine Lovrenc na Pohorju, ki bo razvojni 
načrt občine za obdobje naslednjih deset let (2022 – 2032). Doku-
ment, ki je bil dokončno potrjen na septembrski seji Občinskega 
sveta, je plod več kot enoletnega dela in prispevkov ožje in širše 
delovne skupine, sestavljene iz kroga občank in občanov, ki so bili v 
kreiranje dokumenta vključeni preko izvedenih anket, odprte javne 
razprave oz. javne razgrnitve dokumenta pred sprejetjem. 

Dobili smo dokument, ki izraža potrebe naše skupnosti ter v gro-
bem definira ukrepe in projekte, ki si jih v kraju želimo. Te začrta-
ne smernice bodo osnova pri vsakoletnem načrtovanju in pripravi 
letnih proračunov. Celotne dokument najdete na občinski spletni 
strani lovrenc.si.  

LAS IN VIZIJA ZA NAPREJ
V letu 2022 se je z zaključkom finančne perspektive zaključilo tudi 
aktivno delovanja Lokalne akcijske skupine Drava (LAS Drava), kjer 
smo sodelovali s sosednjima občinama, Rušami in Selnico ob Dravi.  
V okviru omenjenega LASa smo bili zelo uspešni, tako z vidika črpanja 
sredstev, kot tudi dejstva, da je sredstva poleg Občine, koristilo 12 
zasebnikov. Počrpali smo skoraj 430.000 EUR. Potrjenih in finančno 
podprtih je bilo 18 projektov. Občina je ta EU sredstva koristila za 
nakup gasilskega vozila, za sanacijo kotlovnice v Osnovni šoli ter za 
nabavo premičnega odra. 

Sedaj že tečejo prvi pogovori o nadaljevanju iniciative LAS v nasle-
dnjem finančnem obdobju. Tokrat smo medobčinsko sodelovanje 
razširili in ustanavljamo novo LAS skupino v sodelovanju petih sose-
dnjih občin; poleg naše še Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka in Radlje 
ob Dravi. Urejajo se aktivnosti pravno formalnega oblikovanja, iskanja 
vodilnega partnerja ter nastavkov za strategijo. Dogovor med sode-
lujočimi občinami je, da bo imela projektna pisarna sedež pri nas v 
Lovrencu in sicer v prostorih bivše banke. 

20

DELO CIVILNE ZAŠČITE 
Delo Civilne zaščite je bilo v začetku leta 2022 še vedno obarvano v 
znamenju epidemije. Kot v preteklem letu je Občina dobro sodelo-
vala s štabom CZ, lokalno zdravnico, Zavodom Danica, Osnovno šolo 
in še nekaterimi drugimi subjekti. Z letošnjim letom so se ponov-
no vzpostavila izobraževanja za člane štabov ter njihov podpornih 
služb, ki se niso izvajala zaradi epidemije. Ker tovrstna izobraževanja 
pomembno prispevajo k pridobitvi dodatnih znanj na področju za-
ščite in reševanja, so se jih udeležili tudi naši člani štaba civilne za-
ščite. Tako sta trodnevno izobraževanje uspešno zaključila dva člana 
štaba ter en poverjenik. Zaradi prezasedenosti kapacitet tečajev se 
bodo ostali člani usposabljali naslednje leto. 

Z letom 2022 je Občina Lovrenc na Pohorju pristopila v Skupno služ-
bo za civilno zaščito in požarno varnost Skupne občinske uprave 
Maribor. Na področju Zaščite in reševanja so v sodelovanju z občin-
sko upravo za Občino Lovrenc na Pohorju ažurirali vse organizacijske 
dokumente, Oceno ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči, načrt 
ZIR ob jedrski ali radiološki nesreči ter naredili načrt ZIR za delitev 
tablet Kalijevega jodida. Prav tako so sodelovali pri inšpekcijskem 
nadzoru ter skupno sodelovali z občinsko upravo na vseh področjih 
vezanih na delovanje CZ in požarnega varstva.
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POMAGAJMO SI 
SKRB ZA STAREJŠE
Skrb za starejše je pri nas zapisana na posebnem mestu. Že več kot 
desetletje je podaljšana roka Občine na tem področju Zavod Danica, 
ki preko koncesije pomoči na domu skrbi za starejše občane ter po-
moči potrebne, da lahko v svojem domačem okolju ostanejo čim dlje. 
Socialna oskrba na domu, ki jo za nas izvaja Zavod Danica, je name-
njena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za ži-
vljenje v svojem domu, vendar potrebujejo pomoč pri oskrbi in negi. 
Storitev lahko koristijo starejši od 65. let oz. kronično bolne ali invali-
dne osebe do 20 ur na teden. V letu 2022 koristi storitev Pomoč na 
domu tudi cca 35 udeležencev mesečno, Občina pa je za to storitev 
prispevala okoli 100.000 EUR. 

Preko Zavoda Danica skrbimo tudi za izvajanje drugih preventivnih 
programov svetovanje, podpora in preprečevanje demence. Tako 
imamo dnevni center za starejše, ki deluje dvakrat tedensko ter ga 

obiskuje 14 starostnikov. Zavod Danica koordinira tudi izvajanje pro-
grama brezplačnih prevozov starejših – Prostofer. Za te programe je 
Občina v letu 2022 namenila cca 25.000 EUR. 

Je pa Občina v letu 2022 namenila slabih 100.000 EUR tudi za tiste, ki 
svoje starosti ne morejo več preživljati doma, domske oskrbe pa ne 
morejo poravnati sami. 

ZAVOD DANICA V LETU 2022 
Leto 2022 je bilo pestro in uspešno - za odtenek bolj, verjetno zaradi praznovanja 10-letnice delovanja Zavoda Danica Lovrenc na Pohorju. 
V začetku leta je bilo veliko časa namenjenega testiranju Lovrenčanov na Covid-19, saj smo skušali olajšati stiske domačinov in jim prihraniti 
poti izven domačega kraja. Kljub epidemiji je življenje teklo bolj vsakdanje, kot pretekla leta. Kar se odraža tudi na brezplačnih prevozih za 
starejše »Sr(e)čno na poti« - Prostofer, saj ni bilo meseca, ko bi bili prevozi prekinjeni, kot v preteklih dveh letih. Aktivnih prostovoljnih šoferjev 
je trenutno 14, kar organizacijo prevozov močno olajša. Do konca novembra 2022 so šoferji na brezplačnih prevozih za starejše opravili 420 
prostovoljnih ur prevozov in nekaj več kot 8400 km, kar je precej več kot leta 2020 (nekaj manj kot 5000) in leta 2021 (nekaj več kot 6500km), ko 
je vključen tudi mesec december. Za kar se vsem iskreno zahvaljujemo! Prostofer je dobil to leto Priznanje župana Občine Lovrenc na Pohorju.

Delo je nemoteno teklo skozi leto: patronažno varstvo, storitev pomoč na domu, osebna asistenca, brezplačni prevozi za starejše Sr(e)čno na 
poti – Prostofer, dnevni center Lovrenc, socialnovarstveni programi. Vsi smo se pa veselili jesenskega časa, ko smo načrtovali naše praznovanje 
10-letnice Zavoda Danica Lovrenc na Pohorju, v okviru 1. tedna starejših. Naša želja je bila, da se v sklopu naših prireditev srečamo, družimo in 
poveselimo. Prireditve so bile kulturne, zabavne, medgeneracijske, poučne, bila so predavanja, delavnice, ipd., potekale so prvi teden v mesecu 
oktobru. Veseli in ponosni smo, da ste se udeležili našega praznovanja v tako lepem številu ter si srčno želimo, da bi »Teden starejših« postal 
stalnica v našem Lovrencu na Pohorju.

Uspešno sodelujemo s številnimi institucijami, društvi in posamezniki v kraju. Zato se na tem mestu zahvaljujemo Zasebni ambulanti splošne 
medicine Lovrenc, zobozdravstveni ambulanti, OŠ in vrtcu Lovrenc na Pohorju, Občini Lovrenc na Pohorju, lekarni, Rdečemu križu, Karitas 
Lovrenc, Gasilskemu društvu, Zeliščarskemu društvu, Rosiki, Foto sekciji pri Planinskem društvu, ter vsem ostalim sodelujočim društvom in 
posameznikom. Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem! Vljudno vas vabimo med nas in med naše uporabnike kot nove prostovoljce!

Želimo vam vesele Božične praznike ter zdravo, uspešno in zadovoljno v letu 2023!
Zavod Danica Lovrenc na Pohorju
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
V LETU 2022
V preteklem letu smo ustvarili mnogo lepih in plemenitih spominov. 
Aktivni smo bili na mnogih področjih. Sokrajanom smo priskočili na 
pomoč, ko so nas najbolj potrebovali. Do 8. decembra smo opravili 
1043 prostovoljnih ur. V teh urah smo pomagali pri naravnih nesre-
čah, opravljali tehnično in drugo pomoč, priskočili na pomoč obole-
lim (AED) in pogasili požar. Na pomoč smo priskočili tudi primorskim 
kolegom, ki so se borili z obsežnim požarom na Krasu. 

Zavedanje o pomenu požarne varnosti smo želeli prenesti na vse Lo-
vrenčane, predvsem na mladi rod. Zato smo v mesecu požarne var-
nosti organizirali dan odprtih vrat, skupaj s sosednjimi društvi izvedli 
gasilsko vajo ter sodelovali z lovrenškimi podjetji, šolo in vrtcem. 

Za kvalitetno nudenje pomoči in uspešno izvedbo različnih inter-
vencij smo izobraževali naše člane in izvajali praktične vaje za ope-
rativne gasilce. Nabavili smo tudi različno gasilsko opremo ter redno 
vzdrževali gasilska vozila in obstoječo opremo.

Poleg uresničevanja našega osnovnega 
poslanstva smo se aktivno vključevali 
v dogajanje v Lovrencu. Z redarstvom 
smo pomagali pri izvedbi in organizaciji 
občinskega praznika ter drugih različnih 
kulturnih, zabavnih in športnih prireditev 
v kraju. Samostojno smo organizirali dvig 
majskega drevesa in kresovanje na gasil-
skem poligonu. 

V društvu je zelo aktivna mladina, ki se 
vso leto ob torkih zbira v gasilskem domu 
ali na gasilskem poligonu. Mentorji so v 
mesecu juliju organizirali 4- dnevni tabor 
gasilske mladine, ki se ga je udeležila celo-
tna Gasilska zveza Ruše. Namen tabora je bil, da se otroci skozi igro 
in zabavne delavnice med seboj bolje spoznajo in povežejo, s tem 
pa pripomorejo k večjemu sodelovanju v okviru Gasilske zveze Ruše. 
Pionirji so v jesenskih mesecih obiskovali predavanja za čin Pionir 1. 
Na predavanjih so se učili osnov gasilstva, razvrščanja, prvo pomoč 
itd. Predavanja so uspešno zaključili z zaključnim izpitom. Pionirji in 
mladinci so se udeležili kviza mladine GZ Ruše, ki je potekal v začet-
ku novembra na Slemenu. Pionirji so dosegli odlično 1. in 2. mesto, 
mladinci 2. mesto in pripravniki 1. mesto. 

Rezultati so jih popeljali na regijsko tekmovanje, kjer so pripravniki 
dosegli odlično 3. mesto. Konec leta so zaključili z ogledom gasilske 
brigade Maribor in klicnega centra RECO. Leto so zaključili z manjšo 
zabavo. 

V veliko pomoč in v podporo so nam tudi gasilski veterani, ki svo-
je znanje in izkušnje prenašajo na mlajše generacije. Trenutno je v 
društvu 10 veteranov in 8 veterank. Letošnje leto so bili še posebej 
marljivi, saj so pomagali pri polaganju tlakovcev na gasilskem po-
ligonu. Obnovili so rusko kegljišče in organizirali tekmovanje v ru-

skem kegljanju. S tremi ekipami so se udeležili 
tekmovanja v kegljanju za pokal Jezernik. So-
delovali so tudi pri dvigu kongresne zastave, 
ki je plapolala pred gasilskim domom v času 
Gasilske olimpijade. Sodelovali pri izvedbi dvi-
ga majskega drevesa in izvedbi veselega dela. 
Redno se udeležujejo mesečnega čiščenja ga-
silskega doma, vozil in ostalih del, ki jih je po-
trebno postoriti v gasilskem domu. V mesecu 
požarne varnosti so sodelovali pri izvedbi vaje. 
Udeležili so se regijskega srečanja veteranov in 
veterank v Radvanju ter srečanja na Smolniku. 
Sodelovali so pri različnih otvoritvah v občini 
in pomagali pri varovanju v prometu. 

Del društva je tudi Pihalna godba, ki je septembra organizirala Para-
do pihalnih orkestrov. S parado so počastili častitljivih 90 let obstoja. 
V mesecu decembru pa so organizirali tradicionalni božično novo-
letni koncert.

Člani PGD Lovrenc na Pohorju imamo še veliko ciljev, ki jih želimo 
uresničiti v letu 2023. Trenutno je naš največji projekt urediti prizidek 
h gasilskemu domu. V letu 2022 smo pričeli pridobivati projektno 
dokumentacijo, projekt pa naj bi bil končan že v prihodnjem letu. 

Tudi vam, drage krajanke in krajani Lovrenca, želimo, da se z lepimi in 
bogatimi spomini vračate v leto, ki se poslavlja ter z novimi pričako-
vanji, izzivi in cilji vstopite v leto 2023. 

   PGD Lovrenc na Pohorju

SMO PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 
Maja 2022 smo prejeli naziv Prostovoljstvu prijazna občina 2022. Po-
nosni smo, da smo pridobili ta naziv in bomo vsekakor nadaljevali z 
dobrim sodelovanjem z našimi društvi in drugimi posamezniki. Na-
daljevali bomo z vsakoletnimi javnimi razpisi, ki nudi prostovoljnim 
društvom in organizacijam finančno podporo pri izvajanju njihovih 
aktivnosti (čistilna akcija, tradicionalna humanitarna akcija Drobti-
nica, projekt za mobilnost starejših Prostofer, številne prostovoljne 
naloge zaščite in reševanja in mnoge druge). 
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KAJ SE JE DOGAJALO V LETU 2022 
Človek poleg zadovoljenih osnovnih življenjskih potreb, potrebu-
je tudi stik z drugimi ljudmi. Ljudje smo družabna bitja in kot taki 
smo že od nekdaj stremeli k druženju, ki je vodila k kulturi, ume-
tniškemu izražanju, športu in vsem drugim organiziranim, danes 
poznanim, načinom preživljanja prostega časa. Radi se zabava-
mo, radi poslušamo dobro glasbo, pogledamo zanimivo gledali-
ško predstavo ali pa na vrtu s svojim otrokom igramo nogomet. 
Zaradi tega dejstva je veliko pozornosti tudi v naši občini name-
njeno vzpodbujanju kulture, športa, umetnosti in ostalih način, 
ki omogočajo druženje človeka s sočlovekom.

PUST
Zaradi še vedno prisotnega virusa smo bili 
tudi letos primorani, v organizacijo pustne-
ga dogajanja na malce drugačen način. Tako 
smo na pustno soboto, 26. 3. 2022, ter na 
pustni torek, 1. 3. 2022, v lovrenških gostin-
skih lokalih zagotovili brezplačen krof za vse 
goste in stranke. S to akcijo v sodelovanju z 
lovrenškimi gostinskimi lokali, ki so v času 
epidemije dostikrat morali zapreti vrata, smo 
želeli ohraniti pustno tradicijo in morda pri-
vabiti kakšnega gosta več. V nedeljo, 27. 2. 
2022 pa smo si kar iz domačega praga ogle-
dali rajanje kurentov iz etnografskega dru-
štva Ježevka Ptuj.

8. MAREC IN MATERINSKI DAN 
Ob dnevu žena, 8. marcu, smo se tudi letos s 
strani Očine Lovrenc na Pohorju zahvalili in 
poklonili ženskam v obliki podarjene rožice 
– majhna cvetoča primula, ki naj vam v dom 
prinese pomlad in prijetno misel. V počasti-
tev Materinskega dne pa smo v Kulturnem 
domu Jožeta Petruna gostili zakonca Štrem-
felj, ki sta prvi zakonski par, ki je z ramo ob 
rami splezal na najvišji vrh sveta, Mount Eve-

rest. Z nami sta delila svoje misli, svoje dvo-
me in pomisleke ob tem, ko sta se odločala 
ali se podati na takšno pot. Svoje poglede na 
alpinizem, družino in ljubezen sta podajala 
ob predstavitvi knjige z naslovom »Objem 
na vrhu sveta«, ki je na nek način kronologi-
ja njune alpinistične poti, po drugi strani pa 
zelo osebna izpoved o tem, kako lahko kom-
binacija medsebojne ljubezni dveh posame-
znikov in strast do gora, alpinizma, uresniči 
še tako skrite in na videz nemogoče sanje.

KULTURNI DAN 
Za učence OŠ Lovrenc na Pohorju, še pose-
bej pa člane šolske gledališke skupine Smr-
kavci, so vsako leto dnevi okrog 8. februarja 
zelo posebni. Za dobra dva tedna se jim 
takrat običajno odprejo vrata Kulturnega 
doma Jožeta Petruna, kjer lahko popoldan-
ske urice preživijo na gledaliških deskah in 
izkusijo utrip gledališča iz prve roke. 

Smrkavce v nerazdružljivem tandemu vsa 
leta vodita učiteljici Barbara Rocek Bregar 
in Mateja Žerjav. Letos je potrebno marsikaj 
narediti drugače. Je pa res, da koronačas 
lahko pomeni tudi nove ideje, zato smo 
staknili glave, kako bi letos obeležili kultu-
ro. Pa smo najprej pripravili poslanico ob 
kulturnem prazniku, ki smo jo poslali v vsa 
gospodinjstva. Lotili smo se tudi prvič vide-
oproslavo v živo preko naše spletne učilni-
ce. Scenarij so pripravili Smrkavci, pesmi so 
zapisali šolarji, v šolska hrepenenja, ljubezni 
in razmišljanja pa so spletli tudi pozdrav žu-
pana in ravnateljice.

VELIKONOČNI SEJEM 
Na predvelikonočno soboto se je v Večna-
menski športni dvorani OŠ Lovrenc na Po-
horju odvil tradicionalni velikonočni prodaj-
no – razstavni sejem. Na sejmu so se svojimi 
izdelki predstavili lokalni ponudniki, ki so s 
pestro izbiro potešili želje nas obiskovalcev. 
Vzporedno z sejmom je potekal kulturni pro-
grama za katerega so poskrbele mlade, ta-
lentirane pevke Izza Vivat, Saška Karničnik in 
Zarja Marčič. Na koncu pa se je predstavil tudi 
naš lovrenški harmonikaš, Rene Črešnar. V avli 
šole pa je ponovno navduševalo Lutkovno 
društvo Sovice, ki so ponovno poskrbele za 
nasmejane obraze in iskrive oči naših otrok.

KRESOVANJE 
V letošnjem letu smo ponovno uživali ob kre-
sovanju, ki ga ja za vse Lovrenčane pripravilo 
Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Po-
horju. Tako kot veleva tradicija, je kresovanje 
potekalo na predvečer Praznika dela. Bili smo 
priča postavitvi majskega drevesa, glasbi 
godbe na pihala in prižigu ognja, tradiciji, ka-
tere pomen se je skozi zgodovino spreminjal, 
vendar nikoli ni izgubil tistega osnovnega 
sporočila o tem, da svetloba prinaša življenje.

AKTIVNE POČITNICE 
PRVIČ LETOS 
V začetku meseca julija se je v Lovrencu 
osmo leto zapovrstjo odvil Oratorij. Dogaja-
nje za osnovnošolske otroke prežeto z igro, 
druženjem, medsebojno pomočjo, molitvijo, 
petjem, majhnimi pozornostmi in veseljem 
je šest dni dajalo razigran utrip naši župniji. 
Iz okolice župnišča se je razlegal smeh, zvok 
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NAGRAJENCI IN 
ČASTNI OBČAN 
Na letošnji slavnostni seji ob zaključku 29. 
Jezernikovih dni, smo se s priznanji občin-
skega sveta in županovimi priznanji, poklo-
nili zaslužnim posameznikom in društvom, 
ki skrbijo za to, da se glas o Lovrencu sliši 
tudi izven meja naše občine. Tako so za 
zasluge ter prispevek k razvoju ter prepo-
znavnosti naše lokalne skupnosti priznanja 
prejeli Katrca (Katica) Vezjak, Maja Mari Pi-
snik, Zeliščarski krožek Srčna moč, Lovska 
družina Puščava, Godba na pihala Lovrenc 
na Pohorju ter prostovoljni šoferji v shemi 
Sr(e)čno na pot.

Vsekakor pa je večer pripadel gospodu 
Francu Verovniku, ki je za svoj neizmeren 
prispevek k ohranjanju kulturne dediščine 
Lovrenca na Pohorju prejel naziv častni ob-
čan Občine Lovrenc na Pohorju. V tem času 
je izšla tudi njegova nova knjiga z naslovom 
LOVRENŠKI POMNIKI, ki je plod raziskovanja 
in ljubezni do domačega kraja. 

kitar in dobra volja skoraj 50 otrok in 15 ani-
matorjev. To leto je bila rdeča nit življenje in 
dogodivščine svetnika Ignacija Lojolskega. 
Prvi teden v juliju je Planinsko društvo Lo-
vrenc organiziralo že sedmi tabor, kjer se 
trudijo mladim približati način aktivnega 
preživljanja prostega časa v naravi. Tokratni 
tabor je bil v Kamniško-Savinjskih Alpah. S 25 
otroki in 7 odraslimi spremljevalci so gosto-
vali v šotorih PD Fram v Robanovem kotu in 
obiskovali sosednje vrhove. Povzpeli so se na 
Strelovec, Raduho, Olševo, Okrešelj in slap na 
Robanovi planini, plezali, se kopali v Savinji, 
ustvarjali, spravljali seno, se igrali in stkali 
nova prijateljstva. 
V Lovrencu na Pohorju je med 14. in 17. ju-
lijem potekal tabor gasilske mladine. Orga-
nizatorji so bili gasilci mladine PGD Lovrenc 
na Pohorju, tabora pa so se udeležila še 
preostala društva GZ Ruše. Na gasilskem po-
ligonu v Lovrencu so bile otrokom omogo-
čene različne gasilske ter športne aktivnosti. 
V okviru tehniškega dne so tabor obiskale 
enote za zaščito in reševanje: reševalci, poli-
cija, Slovenska vojska, REPS, gorska reševalna 
služba ter mariborska gasilska brigada, ki so 
otrokom predstavili potek dela, dolžnosti nji-
hovega poklica ter vso pripadajočo opremo. 
V letošnjem poletju smo v sodelovanju z lo-
kalnimi društvi, ponudniki, zavodi in prosto-
voljci organizirali Aktivne počitnice. Otroci 
so imeli možnost kvalitetnega preživljanja 
prostega ob različnih aktivnostih. Tako smo 
imeli kuharske delavnice, spoznavanje goz-
da, spoznali smo svet čebelarjev, lovcev, se 
naučili folklornih plesov in se predvsem dru-
žili, igrali in zabavali. Odzivi na krstno izved-
bo projekta so bili zelo dobri. 

JEZERNIKOVI DNEVI 2022  
Letošnji Jezernikovi dnevi so ponovno po-
tekali v sproščenem vzdušju, brez pretiranih 
omejitev in v skladu z tradicijo, ki nam nalaga 
združevanje in sodelovanje.

V času od 5. do 27. 8. se je na različnih loka-
cijah znotraj Občine Lovrenc na Pohorju od-
vilo 47 prireditev iz različnih sfer družbenega 
dogajanja. Tako smo bili priča 11 športnim 
dogodkom, 10 koncertom oz. glasbenimi 
prireditvam. Lahko smo uživali na dveh po-
topisnih predavanjih in se predali strastem 
nakupovanja na 2 tržničnih dneh. V tem času 

smo gostili stand up predstavo in imeli mo-
žnost ogleda razstave na temo starih lovren-
ških knjig. Za otroke smo izvedli 11 otroških 
delavnic, ki so vključevale od športa, glasbe, 
ustvarjanja in zaključnega pikniki na kmetiji 
Lipnik, kjer so se otroci lahko preizkusili v ježi 
konj. Gostili smo kar nekaj znanih imen in si-
cer so po dolgem času v Lovrencu gostovali 
Beneški fantje, bili smo priča vrhunskemu 
koncertu country glasbe. Muzikarijada je le-
tos gostila Neisho. Zeliščarji pa so imeli po-
govor z Vlasto Nussdorfer. Na zaključni pri-
reditvi ob slavnostni seji, pa nas je s svojim 
glasom in igranjem na kitaro razvajala Ditka. 
Na tem mestu se zahvaljujemo vsem dru-
štvom, lokalnim prodajalcem, zavodom, 
ustanovam in vse prostovoljcem, ki ste do-
dali svoj kamen v mozaik lepega, zanimivega 
in izredno dobro obiskanega festivala. Leto 
2023 prinaša okrogle in jubilejne 30. Jezerni-
kove dni in že se veselimo druženja in sode-
lovanja z vsemi vami!

TEDEN OTROKA IN  
TEDEN STAROSTNIKOV 
V letošnjem letu smo v istem tednu obeležili 
teden otroka in teden starostnikov. V tednu 
otroka smo v sodelovanju z Osnovno šolo 
Lovrenc na Pohorju organizirali različne ak-
tivnosti, ki so jih bili naši najmlajši predstavni-
ki družbe deležni tako v času šolskega pouka 
kot v popoldanskem času. Otroci so se v šoli 
preizkusili v različnih aktivnostih in ustvarjal-
nih delavnicah. V popoldanske času so lahko 
obiskali lutkovno predstavo in ob slanih pri-
grizkih uživali v filmskem popoldnevu.

Teden starostnika je zaznamovala 10. oble-
tnica delovanja Zavoda Danica, ki je v tem te-
dnu organizirala različne aktivnosti, ki so bile 
namenjene ozaveščanju o pomenu tretjega 
življenjskega obdobja. Prav tako je bilo po-
membno sporočilo tega tedna v medgene-
racijskem sodelovanju in sicer so otroci vrtca 
pri OŠ Lovrenc na Pohorju obiskali starejše 
občane in jim zaplesali. 
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Teden starostnikov smo zaključili z župano-
vim kosilom za starejše.

JOŽE BEIGOT 
V okviru predstavitev lokalnih kulturnikov, ki 
jih je organiziral Zavod Rast Ruše, smo po-
bliže spoznali našega Lovrenčana, gospoda 
Jožeta Beigota. Izpod njegovega peresa 
sta nastali dve pesniški zbirki in sicer Rdeča 
vrtnica ter Pomladi ne moreš odpovedati. 
Prijetna in zelo osebna izpoved gospoda 
Beigota.

SPOMINSKA SLOVESNOST  
NA KLOPNEM VRHU 
Spominska slovesnosti Občine Lovrenc na 
Pohorju na Klopnem vrhu potekala ob na-
govoru župana Občine Lovrenc na Pohor-
ju, gospoda Marka Rakovnika, ki je skupaj s 
predstavnico Združenja borcev za vrednote 
NOB Lovrenc na Pohorju, gospo Štefko Ka-
mnik, položil venec na spomenik padlim 
borcem. Za kulturni program so poskrbeli 
otroci Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, 
Pihalna godba PGD Lovrenc na Pohorju in 
pevci KUD Lehen. 

DAN SPOMINA 
NA MRTVE  
Ob dnevu spomina na mrtve smo se na žal-
ni slovesnosti na pokopališču v Lovrencu na 
Pohorju poklonili žrtvam okupatorjevega 
nasilja. Ob kratkem kulturnem programu, ki 
so ga pripravili otroci OŠ Lovrenc na Pohorju, 
nas je v imenu Združenja borcev za vredno-
te NOB nagovorila gospa Štefka Kamnik, ki 
je skupaj z županom Markom Rakovnikom,  
položila venec na grob padlim borcem.

MALO 
MARTINOVO 
Na tržnični ploščadi, ki je v polnem sijaju 
zaživela v letošnji jeseni, smo se na Martino-
vo soboto zbrali in se podružili z lokalnimi 
ponudniki in nazdravili. Lep jesenski dan je 
privabil številne ljudi. 
Veseli nas, da se prostor, ki je namenjen 
druženju in prodaji izdelkov lokalne ponud-
be razvija v pravi smeri in da ste ga vzeli za 
svojega.

VISOKI JUBILEJI V LETU 2022
90 LET GODBE NA PIHALA PGD LOVRENC NA POHORJU 
Godba na pihala PGD Lo-
vrenc na Pohorju je v letu 
2022 praznovala častitljivi 
jubilej in sicer devetdeset 
let neprekinjenega delo-
vanja. Svojo obletnico so 
obeležili na način, da so 
povabili godbe iz različnih 
koncev Slovenije in se z nji-
mi predstavili v paradi skozi 
Lovrenc in na skupnem 
koncertu pod šotorom. 
Ob tem lepem jubileju jim 
iskreno čestitamo in jim 
želimo še naprej vse dobro.

70 LET LOVSKE DRUŽINE PUŠČAVA 
V letošnjem letu je pra-
znovalo še eno društvo. 
Lovska družina Puščava 
je obeležila sedemdeset 
let od začetka delovanja. 
Svoje dolgo in bogato 
delovanje znotraj našega 
kraja so obeležili s slavno-
stno sejo, na kateri so se 
jim prišli poklonit številni 
lovci iz različnih lovskih 
družin in zvez iz celotne 
Slovenije. Želimo jim, da bi 
svoje plemenito poslan-
stvo opravljali še naprej.
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KRATEK KOLAŽ DECEMBRSKEGA DOGAJANJA
MIKLAVŽEV KONCERT 
TACKANOV Z GOSTI 
V soboto pred prihodom Miklavža smo bili priča koncertu vokalno – 
instrumentalne skupine Tackani, ki so ponovno navdušili nabito pol-
no dvorano Kulturnega doma Jožeta Petruna v Lovrencu na Pohorju. 
Tokrat sta se jim na odru pridružili dve Lovrenčanki, ki pa trenutno 
ne živita v našem kraju. Barbara  in izredno nadarjena mlada pevka  
Krebs, ki sta skupaj z zabavni povezovalcema prireditve, Oskarjem in 
Maticem, dodali čar že tako lepi prireditvi. 

MIKLAVŽEVANJE 
Na predvečer Miklavža smo se zbrali v Kulturnem domu Jožeta Pe-
truna Lovrenc na Pohorju, kjer smo pod organizacijskim okriljem 
Turističnega društva Lovrenc na Pohorju v velikem številu pričakali 
dobrega moža, ki je ponovno opravičil svoje poslanstvo. Malce pre-
strašeni, pa vendar nadvse zadovoljni obrazi naših najmlajših.

NOVOLETNI BAZAR
Tradicionalni prednovoletni bazar, ki ga vsako leto organizira Osnov-
na šola Lovrenc na Pohorju, je tudi letos privabil številne obiskoval-
ce. Otroci vrtca in šole so pripravili lep kulturni program, ki ga je s 
pesmijo Eve Boto, zaključil na novo ustanovljeni zbor vseh zaposle-
nih v OŠ Lovrenc na Pohorju. Čudoviti izdelki, ki so jih po simbolični 
ceni prodajali na svojih stojnicah, so kot po navadi zelo hitro pošli. 
Kupiti je bilo moč vse od voščilnic, obeskov pa do napisov za vrata. 
Seveda pa tudi Božiček ni manjkal. V fotografskem kotičku deveto-
šolcev se je bilo moč z njim fotografirati.

LUTKOVNA PREDSTAVA SOVIC 
Lutkovno društvo Sovice, ki naslednje leto praznujejo okroglih 10 
let delovanja, je ponovno navdušilo polno dvorano otrok in njihovih 
spremljevalcev. Tokrat so nastopile s predstavo z naslovom Muca, 
tista s copati. Decembrsko praznično vzdušje v družbi prijateljic pra-
vljic in lutk. Neprecenljivo.

KONCERT ROSIKE 
V soboto, 16. 12., smo lahko v Župnijski cerkvi v Lovrencu na Pohorju 
spremljali Božični koncert MePZ Rosika. V akustičnem ambientu, ki 
je v teh prazničnih časih še posebej veličasten, so nas vedno dobre 
pevke in pevci ponovno navdušili. Prava uvertura v prihajajoče pra-
znične dni.
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PRIŽIG LUČK IN PRIHOD BOŽIČKA 
Decembrskega dogajanja pa seveda ni brez Božička. Letos smo se 
po lutkovni predstavi odpravili do tržnične ploščadi pred Manco, 
kjer smo bili priča prižigu prazničnega okrasitve nove tržnice in nato 
smo dočakali prihod Božička. Dobri mož, ki prihaja iz daljne Lapon-
ske, ni prišel praznih rok. S pomočjo svojih zvestih pomagačev, palč-
kov, je obdaril vse otroke, ki so ga prišli pozdravit.

BOŽIČNO NOVOLETNO VOŠČILO GODBE 
Godba na pihala PGD Lovrenc na Pohorju je s svojim tradicionalnim 
novoletnim voščilom ponovno navdušila polno dvorano Kulturne-
ga doma Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju. Izredno lep repertoar 
sklad, ki so jih naši godbeniki odigrali kot to znajo le oni, z nasme-
škom na obrazu in vidno sproščeni ter zadovoljni, ker ponovno igra-
jo pred svojo publiko.

BOŽIČNI SEJEM 
Tržnična ploščad pred Manco je na naše veliko veselje postala pro-
stor druženja in srečevanja. Božično-novoletni sejem je to samo po-
trdil. Veliko število ponudnikov, ki s svojimi izdelki skrbijo za doda-
no vrednost in višjo kakovost bivanja, ter vsi obiskovalci, ki s svojim 
obiskom potrjujete, da je kakovostno sobivanje pomembna vrlina. 
Poleg tržnične ponudbe smo otrokom pripravili delavnico v izdelo-
vanju okraskov, s katerimi smo okrasili praznično drevo na ploščadi. 
Devetošolci so poskrbeli za to, da smo se lahko posladkali. Prijeten 
zimsko – praznično obarvan tržnični dan.

ZELIŠČARSKA ČAJANKA S PATROM GRŽANOM 
Zeliščarski krožek Srčna moč je letos v goste povabil znanega slo-
venca, pisatelja, duhovnika, kritičnega misleca, ki s svojim načinom 
razmišljanja o stvareh, včasih dviguje prah v družbi. Decembrsko ča-
janko je obogatil pater Karel Gržan, ki je avtor uspešnice z naslovom 
»Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih«. Izredno 
prijeten večer, ki je privabil zelo lepo število obiskovalcev.

Kaj smo še delali zeliščarji
Drage krajanke, spoštovani krajani!
Poznate nas, veste kdo smo, družite se z nami ... Rad bi vam še pove-
dal kaj delamo zeliščarke in zeliščarji skozi leto. Dobivamo se enkrat na 
mesec ob četrtkih, kjer se dogovorimo za aktivnosti tekočega meseca, 
pregledamo zaloge naših prodajnih izdelkov, razdelimo zadolžitve z do-
govorom, kaj bo kdo ... No in kaj smo naredili in kje vse smo sodelovali:
•	 sodelovanje z občino in krajevnimi društvi  

(še posebej z OŠ Lovrenc na Pohorju in Čebelarskim društvom)
•	 sodelovanje na lokalnih sejmih in prireditvah
•	 sodelovali smo pri aktivnih počitnicah naših oz. vaših otrok
•	 Jezernikovi dnevi (okrogla miza z Vlasto Nussdorfer)
•	 sodelovanje na novi lovrenški tržnici (vsako prvo soboto)
•	 čajanka (pater Karel Gržan)
To so le izstopajoče aktivnosti, ki smo jih opravili, smo pa še urejali našo 
gredo z zelišči, sodelovali smo na pašnem pikniku na Rogli, kjer smo se 
spoznali z zeliščarji iz Mislinje in navezali stike, pa tudi svoj špargljev pi-
knik smo imeli. Delujemo tudi izven kraja (Dom pod gorco), omenim 
naj še sejme v Lovrencu, kot so velikonočni sejem, božični sejem in ra-
zne druge družbene dejavnosti, za kar smo prejeli občinsko priznanje za 
delovanje v lokalni skupnosti. Bili smo tudi na izletu v Vodolah, en izlet 
pa se nam je izmuznil zaradi bolezni. Še marsikje smo bili in sodelovali, 
česar se boste sami spomnili, saj ste bili vi tam, zato mislim da smo ve-
dno bolj prepoznavni in nepogrešljivi. Kaj pa čajanka in naš gost pater 
Gržan. Bilo je zelo zanimivo, saj je pater zelo zanimiv, razgledan, berljiv, 
človek z velikim Č ... saj ga poznate. Čajanka je bila zaključek naših ak-
tivnost za to leto, če ste zamudili, vam je lahko žal in bo treba počakat 
na naslednjo čajanko. Če vas zanima in mika, da bi se nam pridružili, pa 
le pokličite svojega prijatelja ali prijateljico. Čakamo.
V prihajajočem letu vam želimo vse lepo, veliko zdravja in dobrega dru-
ženja.

Za zeliščarski krožek SRČNA MOČ
Silvo Helbing



Srečno in zdravo 2023!




