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Nosilec projekta:  
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Naziv projekta:  
OPREMA ZA VISOKO PLEZALNO STENO 

Namen projekta:  
razviti in vzpostaviti aktivni življenjski slog 

Glavne dejavnosti projekta: 
Nabava opreme za visoko plezalno steno 

Cilj in rezultati projekta: 
Vzpodbuditev ranljivih skupin k aktivnemu preživljanju prostega časa 

 

Vir sofinanciranja: 
Sklad ESRR 

Vrednost projekta: 7.662,45 EUR 
 
Vrednost sofinanciranja: 5.024,56 EUR 
 

Vsebina projekta: 
Ugotavlja se, da športno rekreacijska infrastruktura na območju Občine Lovrenc na Pohorju potrebuje 
dodatne urejene športne površine in da obstaja velika odsotnost športno - rekreativnih prostorov za 
starejše. Navedeno je kot slabost ugotovljeno tudi v Swot analizi SLR LAS Drava, ki v nadaljevanju 
kot priložnost izpostavlja vzpostavitev novih inovativnih športno - rekreativnih prostorov, v katerih bi 
se lahko dogajala medgeneracijska druženja in izvajalo mreženje športno rekreativnih dogodkov. Da 
bi izrabila priložnosti, je občina že pred leti začela namensko vlagati v obnovo ali izgradnjo športno 
rekreacijskih prostorov, med drugim tudi v izgradnjo večnamenske športne dvorane, ki je del 
kompleksa lokalne osnovne šole – OŠ Lovrenc na Pohorju. Dvorano koristijo primarno osnovnošolci, 
v popoldanskem času pa lokalno prebivalstvo v okviru krajevnih društev in organizacij. V preteklem 
letu je občina Lovrenc na Pohorju v prostorih Večnamenske športne dvorane pri OŠ Lovrenc na 
Pohorju investirala v postavitev plezalne stene. Izgradnja plezalne stene je prvi športno - plezalni 
projekt v občini Lovrenc na Pohorju. Plezalcem je na voljo cca. 110 m2 plezalnih površin s smermi 
različnih težavnostnih stopenj. Večnamenska športna dvorana je postala prostor za tiste, ki plezanje 
že resno trenirajo, začetnike, ki se plezalnih veščin naučijo na novo in druge športnike za razširitev 
načinov vadbe. V par mesecih obratovanja stene se je pokazala potreba po opremi za zagotovitev 
večje varnosti (zaščitne blazine, varovalni kompleti), po dodatni opremi za obseg težavnosti plezalnih 
smeri (oprimki) in nakupu nove varovalne pripomočke (pasove, vrvi, vponke). Trenutno ima plezalna 
stena zgolj osnovno plezalno opremo, ki je namenjena zgolj izkušenim plezalcem (začasno se 
namreč uporablja rabljena in iztrošena oprema Planinskega društva, ki ne omogoča vadbe za  otroke 
in starejše ter druge uporabnike brez lastne opreme). Če želijo plezalno steno koristiti vse ciljne 
skupine, od osnovnošolskih otrok do starejših, jo je potrebno opremiti z dodatno, tem ciljnim 
skupinam, primerno opremo. Občina bo s tem  projektom izvedla vlaganje v dodatno športno – 
rekreativno opremo. Nabavila bo: 

- zaščitne blazine 

- opremo plezalne stene same (sistemi za varovanje - jeklenice, jeklene vponke; oprimki; 
volumenski reliefi) ter 

- osebno plezalno opremo (plezalni pasovi, plezalne vrvi). 
Ker bo dodatna oprema plezalne stene namenjena ranljivim ciljnim skupinam, otrokom in starejšim, 
je glavno tematske področje tega projekta Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
 
Vrednost celotne investicije je 7.662,45 EUR, od LAS-a pričakuje sofinanciranje v znesku 5.024,56 
EUR. 

 


