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Od brega, do brega

V letošnjem letu smo v občini 
Lovrenc na Pohorju zamenjali 450 m 
primarnega vodovodnega cevovoda 
od kmetije Ahej do raztežilnika pri 
Grabnerju (primarni vodovodni cev-
ovod od zajetja Šlaus, ki je bil zgrajen 
leta 1956). Te cevi so bile še salonitne, 
v letošnjem letu se bo uredili še dost-
op do vodohrana Bitner, prav tako 
pa se bo izvedla neposredna pove-
zava primarnega vodovoda iz zajet-
ja Šlaus do vodohrana Bitner. Na ta 
način bo odpadel tehnološko zastarel 
dotok pitne vode iz razbremenilnika 
pod Halecem. Za to so v letošnjem 
proračunu zagotoviljena sredstva v 
višini 37.000,00 €. V letošnjem letu 
bo izdelan tudi hidravlični izračun 
za javni vodovod občine Lovrenc na 
Pohorju, ki bo osnova za morebitne 
dodatne širitve vodovodnega omrežja 
in objektov. V letu 2020 se bo zamen-
jalo še zadnjih 600 m azbestnih cevi, 
začela se bo tudi obnova vodovod-
nega omrežja skozi trško naselje,
obnovljen bo vodohran Bitner.

Lovrenc na Pohorju
2020 z vodovodom
brez azbestnih cevi

Novi izgled avtobusnih postaj

Občina Lovrenc na Pohorju je začela v mesecu septembru 
z ureditvijo avtobusnih postaj, da bodo za občane prijaz-
nejše in uporabnejše. Prvi postajališči sta bili postavljeni v 
kraju Kumen (LOGE) in upamo, da bosta dolgo krasili kraj 
ter marsikateremu občanu dajali zavetje do prihoda avto-
busa, kakor tudi počitek in zavetje kakšnemu kolesarju. 
Značilnost postaj je leseno ogrodje in steklene stranice, ki 
dajejo zaščito pred vetrom in stranskim dežjem. Čeprav 
je ena postaja v smeri Lovrenca na zelo neprimernem 
mestu v ostrem ovinku in je že kar nekaj voznikov poško-
dovalo nekdanjo klop, ki je bila nameščena do zdaj, upam, 
da bo ta nadstrešnica še dolgo krasila naš kraj. Zato se 
obračamo na vse Lovrenčane, da z našo lastnino ravna-
mo, nadvse gospodarno. Hvala vsem, ki ste
pripomogli k tej pridobitvi.

Branimir Osovniker

Avtobusna postaja Kumen (Loge) B. Osovniker 
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Spoštovana bralka, spoštovani bra-
lec, lep jesenski pozdrav obema.

Poletni dopustniški dnevi so za 
nami, v vrtec in šolo se je vrnil 
otroški živžav, jesen pa prinaša 
pisane odtenke, tako kot je pisan 
»Lovrenški informator« pred vami. 
Za vas smo pripravili prve tiskane 
informacije o delu in življenju v 
občini Lovrenc na Pohorju z upan-
jem, da informator kmalu preraste v 
čisto pravo občinsko glasilo.

Kot sem imel čast povedati ob 
slovesnosti v počastitev občinske-
ga praznika, naj zapišem tudi na 
tem mestu; funkcijo župana sem v 
preteklih mesecih z veseljem opravl-
jal prav vsak dan in z zadovoljstvom 
lahko gledam na uresničevanje 
zastavljenih ciljev. Županovanje 
sem sprejel z vso odgovornostjo kot 
izziv za dobre spremembe v okolju, v 
katerem živim skupaj z vami. Spre-
membe, v katere verjamem in zara-
di katerih ste mi zaupali mandat. 
V spremembe verjame tudi Slavoj 
Žižek, eden največjih filozofov da-
našnjega časa, ki je množice nagov-
oril z naslednjimi besedami:

“Mi nismo sanjači. Sanjači so tis-
ti, ki mislijo, da se lahko stvari 
nespremenjene nadaljujejo v ne-
skončnost. Mi se zbujamo iz sna.”


Svoje članke in pripombe pošljite 
na informator.lovrenc@gmail.com

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

Izdaja: Občina Lovrenc na Pohorju
Oblikovanje in priprava za tisk: 
Matic Gričnik s.p.,
www.gricnik.info
Tisk: Bluprint d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Občina Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 8
2344 Lovrenc na Pohorju

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

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

Županov nagovor Tako kot v spremembe zares ver-
jamem tudi v dejstvo, da smo obči-
na ljudje, da smo občina več kot le 
dvanajst sodelavcev v pisarni. Ver-
jamem v aktivne ljudi, verjamem v 
povezovanje in verjamem v skup-
no iskanje rešitev. Različni pogledi 
so prednost, ampak seveda tisti, ki 
vodijo naprej, ne tisti, ki zavirajo 
korake, delo, misli. In povezovan-
je ni enostavno. Zakaj? Ker je lažje 
govoriti o cestah, vodovodu, ko-
munali. Tisti opravljeni in tisti, ki 
ni. Lažje kot o tem, kaj delamo, kdo 
smo, kaj predstavljamo, s čim se la-
hko pokažemo kot ljudje. Vprašajmo 
se torej, kaj nas povezuje, kaj nas 
označuje in po čem se ločimo od 
drugih, pa bomo vedeli kaj negova-
ti, kaj ohraniti in kaj graditi. Vedeli 
bomo, na kaj smo lahko vsi skupaj 
ponosni.

Ob delu in vnemi čas hitro teče. 
Izzivov, potreb in tudi priložnosti je 
veliko. Vseh seveda ni mogoče ures-
ničiti takoj. Ne obremenjujemo se z 
dilemami, koliko priložnosti smo 
v preteklosti zamudili, kaj je bilo 
kraju odvzeto in za kaj vse je bila 
občina prikrajšana. Pomembneje 
je, da živimo in delamo za danes, 
za boljši jutri in tega se zavedamo. 
Z vso odgovornostjo lahko zatrdim, 
da naša občinska uprava vse naloge 
izvaja kot dober gospodar, z veliko 
skrbjo za racionalno porabo pro-
računskih sredstev. Verjamem, da 
smo se dela lotili pogumno in samo-
zavestno, trdim, da so bili prejšnji 
meseci delovni in da bodo prihodnji 
še plodnejši. Bodimo drzni in
zaupajmo vase.

Hvala vsem skupaj in vsakemu 
posebej. Vse dobro.

Vaš župan
Marko Rakovnik
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Krajani, ljubitelji ljudskih plesov in 
pesmi, podporniki kulturne ded-
iščine in vsi, ki se radi družite z 
nami, plesalci Folklornega društva 
vas vabimo, da se nam zadnjo nedel-
jo v novembru (24. 11. 2019) pridružite 
na jubilejnem nastopu v Kulturnem 
domu Lovrenc na Pohorju, kjer vas 
bomo ponovno zbližali s preteklostjo, 
z našimi koreninami, ob tem pa vam 
kličemo: »Še nikol’ nismo šli, da ne bi 
še en’ga spili.«
Pisalo se je leto 1979. Ustvarjalnost 
človekovega uma se med drugim 
manifestira v prvi zgoščenki, ki jo 
svetu predstavi podjetje Philips. V 
letu, ko mati Tereza prejme Nobelovo 
nagrado za mir, se v majhnem kraju 
na takrat celodnevni OŠ Šercerjeve 
brigade pod mentorstvom gospe Kris-
tine Šiker rodi prva folklorna skupina 
v kraju. Institucionalizirana kulturna 
dediščina, ki si že 40 let prizadeva 
ohranjati plese, glasbo, petje, šege in 
navade ter ne nazadnje oblačilno kul-
turo našega kraja, je skozi vse obdob-
je svojega obstoja delovala kot rastoč 
organizem. Prvotna pionirska folk-
lorna skupina je bila že leto pozneje 
bogatejša za mlajšo pionirsko folk-
lorno skupino, obe pa sta se leta 1983 
združili v mladinsko folklorno skupi-
no. Leta 1999 se je skupina registrira-
la kot samostojno Folklorno društvo 
Lovrenc na Pohorju, zato je leto 2019 
hkrati tudi naš 20. društveni jubi-
lej. Regionalno zasnovana vsebina 

programa skupine je razveseljevala 
s prikazom prekmurskih, goričkih, 
vzhodnoštajerskih, obreških, mislin-
jskih in pohorskih plesov, vzpored-
no s tem pa tudi oblačilne kulture z 
vseh omenjenih območij. Pečat folk-
lorni dejavnosti v domačem kraju 
smo naredili pred natanko 14 leti, ko 
je priznana etnologinja Marija Ma-
karovič na pobudo članov društva v 
kraju raziskala nošo, prepoznano v 
širši okolici Lovrenca na Pohorju, iz 
obdobja 19. stoletja in naredila skice 
za izdelavo izvirnih noš. Od leta 
2008 krasijo naš repertoar avtohto-
na oblačila naših prednikov, kar daje 
folklorni dejavnosti v kraju še toliko 
večjo domoznansko vrednost. Član-
stvo v skupini in pozneje v društvu 
je skozi vsa ta leta obsegalo že več 
kot 60 plesalcev in glasbenikov iz 
domačega kraja. Leta 2015 se je šte-
vilo povečalo za 20 mladih članov, saj 
smo pod mentorstvom Sare Kraner 
ustanovili mladinsko sekcijo folklor-
nega društva, Mladinsko folklorno 
skupino Jezernik. V štirih letih delo-
vanja sekcije se je zamenjalo že več 
kot 30 članov, kar nam daje spodbudo 
in obenem upanje, da se bo kultur-
na dediščina šentlovrenške kotline 
ohranjala tudi preko izročila
mlajših generacij.

Mag. Ana Pernat

Smaragdna poroka s plesi in glasbo ali
40 let folklornega društva Lovrenc na Pohorju

40 let folklornega društva Lovrenc na Pohorju Arhiv društva 

Svet za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu ali krajše SPV si je v 
novi sestavi zadal štiriletni načrt 
dela, ki zajema dve področji – ak-
cije za preventivo in izobraževanje 
ter sooblikovanje varnega promet-
nega režima s predlogi sprememb 
prometne signalizacije in investicij 
v cestno infrastrukturo. Za njegovo 
izvedbo bodo skrbeli novi člani SPV 
Občine Lovrenc na Pohorju: Špela 
Španbauer, predsednica, Rok Ur-
naut, član, Zoran Krebs, član, Bog-
dan Kladnik, član, predstavnik PP 
Ruše, in Goran Poglajen, član, pred-
stavnik OŠ Lovrenc na Pohorju.
V samo šestih mesecih delovanja 
so poskrbeli za kar nekaj rešitev 
perečih situacij in za postavitev oz. 
zamenjavo prometnih ogledal na 
štirih lokacijah, pripravili so več 
dopisov Direkciji za infrastruktu-
ro DRSI, tako za urejanje Falske 
pečine, kot za omejitev hitrosti 
skozi naselje Činžat. Pri tem so bili 
uspešni, postavljene so solarne luči 
na avtobusni postaji Činžat, hitrost 
je omejena na 60 km/h, na Falski 
pečini pa so se izvedla najnujne-
jša sanacijska dela na delu, kjer je 
zemljina silila na cesto. V prihodnje 
se načrtuje namestitev nove visoko 
natezne sidrane mreže, načrtova-
na je postavitev podajno-lovilnega 
sistema nad vertikalno brežino. Za 
izvedbo mostu čez hudournik Fala 
poteka razpis za izdelavo projektne 
dokumentacije (PZI).

Svet za preventivo
in vzgojo
v cestnem prometu

Arhiv SPV 
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Socialna pomoč za občane 
Lovrenca na Pohorju

V letošnjem letu smo sprejeli nov Pravilnik o ukrepih na 
področju socialnega varstva in pomoči družini v Občini 
Lovrenc na Pohorju. Podeljujemo različne denarne po-
moči, ki so namenjene vam, občanom, kadar potrebujete 
pomoč.
Občina podeljuje denarne pomoči, ki ste jih občani lahko 
deležni, kadar potrebujete pomoč oziroma se znajdete v 
položaju socialne ogroženosti iz razloga naravne nesreče, 
smrti ožjega družinskega člana, dolgotrajne brezposel-
nosti, povečanega števila družinskih članov, ko potre-
bujete ozimnico, kurjavo, šolske potrebščine itn. Izredna 
denarna pomoč je namenjena vsem, ki trenutno nimate 
zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa ste že 
vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in ste 
se zaradi spleta neugodnih okoliščin znašli v položaju, ko 
ne morete poravnati najnujnejših obveznosti.
Za to smo v letu 2019 za trenutno socialno ogroženost 
podelili že 24 izrednih socialnih pomoči v obliki denar-

nega zneska ali izdane naročilnice za nakup hrane v naši 
lokalni trgovini Mercator.
Prav tako pomagamo mladim družinam ob rojstvu otro-
ka. Pravica se lahko uveljavlja najkasneje do enega leta 
otrokove starosti. V letošnjem letu so do pomoči staršem 
ob rojstvu izjemoma upravičeni tudi vsi novorojenci, ki 
so bili rojeni v letu 2018 in pravice še niso izkoristili. Do 
sedaj smo razveselili že 21 družin, ki smo jim dodelili de-
narna sredstva v višini 100 €.
Ker se zavedamo, da so otroci naše največje bogastvo, jim 
omogočamo tudi subvencionirano šolsko prehrano, in 
sicer na predlog svetovalne službe Osnovne šole Lovrenc 
na Pohorju, ter subvencionirano letovanje otrok z Zvezo 
prijateljev mladine Maribor ali Rdečim križem Maribor. 
S pomočjo humanitarnih društev smo trinajst učencev 
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju peljali na morje in jim 
polepšali počitnice.  
Starejši občani nad 75 let lahko denarno pomoč izkoris-
tite enkrat letno. Na podlagi oddane vloge lahko prejmete 
denarni znesek ali darilni bon.
Vse vloge za uveljavljanje teh pravic so objavljene na 
spletni strani www.lovrenc.si, lahko pa jih dvignete v 
naši sprejemni pisarni na naslovu Občine
Lovrenc na Pohorju.

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI LOVRENC

24. november 17:00

Kulturni dom Jožeta Petruna

40-letnica delovanja Folklornega društva
Lovrenc na Pohorju
Organizator: Folklorno društvo Lovrenc

27. november

Kulturni dom Jožeta Petruna

Predstava Mali princ za starše naših učencev
Organizatorja: OŠ Lovrenc in Društvo za boljši svet

3. december

Večnamenska športna dvorana 

Novoletna prireditev z bazarjem
Organizator: OŠ Lovrenc

7. december 18:00

Cerkev sv. Radegunde

Gretkin večer
Organizator: KUD ARS

8. december 10:00

Farna cerkev

Maša na praznik zavetnika čebelarjev
sv. Ambroža in pogostitev
Organizator: Čebelarsko društvo Lovrenc

14. december 16:00

Prireditveni prostor, kulturni dom

BOŽIČNI SEJEM
Ob 16. uri: lutkovna predstava v izvedbi
Lutkovnega društva Sovice
Po 17. uri: kulturni program in prihod božička

Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word. Zaradi omejenega števila prispevkov in 
zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, bomo objavljali prispevke, dolge do 
največ 1000 znakov. Vsa besedila morajo biti podpisana s polnim imenom in priimkom. Digitalne fotografije naj ne bodo 
vstavljene med besedilo, ampak naj bodo posredovane samostojno. K fotografijam je zaželeno, da posredujete tudi besedi-
lo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije. Svoje prispevke pošljite na: informator.lovrenc@gmail.com


