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Od brega, do brega

Rekonstrukcija državne ceste

Številka 18   |   maj 2021   |   Naslovnica: Arhiv Občine

Po dobrih šestih mesecih rekonstrukcije državne ceste skozi Lovrenc je bilo že veliko narejene-
ga. Nekateri odseki dobivajo svojo končno podobo, drugi na dela še čakajo.

V tem času smo se morali navaditi na 
spremembe glede ureditve prometa, 
cestne zapore, obvoze, hrup in številne 
druge neprijetnosti, ki so postale del 
našega vsakdana. Te še posebej vpliva-
jo na vas, ki živite neposredno ob trasi 
in ob cestah oziroma ulicah, po katerih 
potekajo obvozi.

udeleženci v cestnem prometu, še pose-
bej pa na otroke v strnjenih naseljih in na 
šolskih poteh.

Koridor za pešce bo prehoden ves čas. 
Izvajanje avtobusnih linij ostaja nespre-
menjeno, in sicer po Kovaški cesti in 
cesti Ob Radoljni. Dodatne informacije 
najdete tudi na: https://arriva.si/.

PRIKLJUČEVANJE NA VODOVOD, 
FEKALNO IN METEORNO KANALI-
ZACIJO

Ob rekonstrukciji državne ceste se ure-
jajo tudi priključki na vodovod, fekalno 
in meteorno kanalizacijo. Da ne prihaja 
do daljših prekinitev, se na vse vode gos-
podinjstva priključujejo sproti. 
V izogib nesporazumom želimo pojasni-
ti, da je ob rekonstrukciji omrežja obveza 
občanov, da si uredijo svoje priključke na 
vode gospodarske javne infrastrukture. 
Za vse uporabnike na območju rekon-
strukcije je v skladu z veljavno za-
konodajo obvezna prestavitev merilcev 
porabe vode izven objekta v zunanje 
termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek 
vključno z montažo je strošek uporabni-
ka, prevezava vodomernega mesta v ob-
jektu, kjer je bil nameščen vodomer, pa 
strošek upravljavca.
Po veljavni zakonodaji, ki ureja področje 
odvajanja in čiščenja komunalne in pa-
davinske odpadne vode, je obveza upo-
rabnikov tudi, da si uredijo ločeno odva-
janje fekalne odpadne vode in meteorne 
odpadne vode.
Priklopi in priključki se bodo v nasled-
njih mesecih pričeli pregledovati ter te-
stirati, zato se vam že vnaprej zahvalju-
jemo za sodelovanje.

Najbolj obremenjene so Kovaška ces-
ta in cesta Ob Radoljni, cesta Slepnica 
– Lehen – Uran, Slepnica – Hojnikova 
kapela in Slepnica – Vuhred, Vozniška 
in Delavska pot, Gozdna in Vrtna ulica, 
Oglarska pot, Cesta vstaje in Pot Šercer-
jeve brigade.
Da bi na omenjenih predelih čim bolj 
umirili promet in s tem povečali var-
nost vseh udeležencev v prometu, smo 
v sodelovanju s policijo in medobčins-
ko redarsko službo okrepili pomoč pri 
spremljanju prometne situacije na iz-
postavljenih mestih.
Vse voznike prosimo, da hitrost vožn-
je prilagodite veljavnim omejitvam in 
razmeram na cesti, vozite na primerni 
varnostni razdalji in poskušate pred-
videti ravnanja ostalih udeležencev v 
prometu. Pozorni bodite na pešce in 
kolesarje, ki so med najbolj ranljivimi 

Začasna prometna ureditev zaradi velike 
frekvence prometa pušča posledice tudi 
na cestah, kjer se trudimo, da sproti in 
v najhitrejšem možnem času saniramo 
morebitne nastale poškodbe. V primeru, 
da opazite večjo poškodbo cestišča, vas 
prosimo, da nam to sporočite. Tako bomo 
lahko hitreje odreagirali, poskrbeli za 
ustrezno sanacijo ter s tem preprečili še 
večjo škodo, hkrati pa zagotovili varnost 
udeležencev v prometu.
V minulem tednu se je pričela nova grad-
bena faza, zaradi česar se je popolna 
zapora državne ceste skozi trško jedro 
prestavila. Cesta bo v tej fazi za ves pro-
met zaprta:

• od nekdanjega bara Vanek (Kobra) do 
uvoza za Delavsko pot

• od zgornjega Mercatorja do uvoza za 
Zdravstveni dom

Delne zapore ceste bodo potekale:
• od spodnjega Mercatorja do nekdan-

jega bara Vanek (Kobra)
• od pošte do zgornjega Mercatorja
• od Meršnika do Hojnikove kapele
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Svoje članke in pripombe pošljite 
na informator.lovrenc@gmail.com

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

Izdaja: Občina Lovrenc na Pohorju
Tisk: Demago 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 in 11.00 – 13.00
Sreda:
8.00 – 10.00 in 12.00 – 16.00

Poslušanje ptičjega petja, šumen-
je potokov, šelestenje listov na 
drevesih, občudovanje barv v na- 
ravi, ki se prelivajo skozi vse letne 
čase, vse to so dejavniki, ob katerih 
lahko pozabimo na probleme in se 
za trenutek  otresemo vseh skrbi, ki 
nas težijo. Vsak izmed nas se zave-
da, kako sproščujoče je oditi v na- 
ravo in v njej tudi uživati. Želja vseh 
nas je ohraniti naš planet čist in 
lep, zato k skrbi za to spodbujamo 
otroke že v predšolskem obdobju. 
Tako kot šola, tudi vrtec sodelu-
je pri Eko projektu, skozi katerega 
si zastavljamo cilje tako, da jih je 
moč izvesti v vseh starostnih sku-
pinah. Skozi leto skrbno ločujemo 
odpadke, zbiramo odpadni papir, 
recikliramo in izdelujemo Eko 
družabne igre. Skrbimo za čisto 
okolje, varčujemo z elektriko in se 
zavedamo, kako zelo pomembna 
je voda za naše življenje. Na dan 
Zemlje (22.4) smo se odločili, da s 
skupnimi močmi naredimo nekaj 

dobrega za naše okolje, zato smo 
izdelali in postavili hotel za žužel-
ke. Pobudo za izdelavo hotela sva 
podali koordinatorici Eko projekta 
v vrtcu (Barbara Mert in Tina Kme-
tec), vsaka skupina pa je prispevala 
ustrezen material za posamezno 
vrsto žuželk. Hotel je majhna hiš-
ka, narejena iz lesa, v njem pa je 
šest predalčkov, napolnjenih z ra-
zličnimi naravnimi materiali (sla-
ma, bambusove palčke, seno, storži, 
lesene palice, listje …) in skodelico 
z vodo, kjer se žuželke lahko napa-
jajo. Hotel za žuželke smo postavili 
zato, ker je večina koristnih žuželk 
zaradi nas ljudi ogrožena in tik pred 
izumrtjem.  Skozi leto ga bomo opa-
zovali in spremljali življenjske na-
vade žuželk z otroki vseh starost-
nih skupin.
S postavitvijo upamo, da se vanj 
naselijo čebele samotarke, pikapo-
lonice, strigalice, tenčičarice, čmr- 
lji …  kajti vsaka izmed omenjenih 
žuželk ima v našem naravnem 

Hotel za žuželke

okolju prav posebno nalogo. In kot pravi Dalaj 
Lama: 
» Naš modri planet je najbolj čudovito možno 
naravno okolje. Njegovo življenje je naše življen-
je, njegova prihodnost je naša prihodnost«. 
Poskrbimo zanj!

Tina Kmetec, vzgojiteljica

Letovanje otrok
Lansko in letošnje leto je močno za- 
znamovala epidemija, ki je ohromila 
naša življenja na vseh področjih, otroci, 
ki so še posebej ranljivi, pa so bili prikra-
jšani za prenekatero dejavnost. Kljub še 
vedno nestabilnim razmeram bosta Zve-
za prijateljev mladine Maribor in Rdeči 
križ – Območna enota Maribor letovan-
je otrok skušali  izpeljati v načrtovanem 
obsegu in s tem omogočiti brezskrbne 
in nepozabne počitnice osnovnošolcem 
iz soci- alno ogroženih družin in tistih z 
zdrav- stvenimi indikacijami.
Občina Lovrenc na Pohorju tudi letos 
zagotavlja subvencioniranje letovanj, za 
kar bo namenila 7000 evrov.
Prijavnice in vse informacije v zvezi z le-
tovanjem otrok v Domu Miloša Zidanška 
na Pohorju in VIRC Poreč, ki ga organi-
zira Zveza prijateljev mladine, najdete na 
njihovi spletni strani. Za informacije v 
zvezi z letovanjem v organizaciji Rdeče-
ga križa – Območno združenje Maribor 
pišite na e-poštni naslov letovanje@
rkmb-drustvo.si. 

Prijavite se pri svetovalni delavki v 
Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju.
Zaradi velikega zanimanja svetujemo, da 
s prijavo pohitite.

Spoštovane Lovrenčanke, Lovrenčani!
Upravni odbor Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju vas vabi  
na praznovanje 18. čebelarskega praznika in na praznovanje 100- 
letnice Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju.
Praznovanje bo v soboto, 19. junija 2021, s pričetkom ob 11. uri 
na Prireditvenem prostoru.
Čebelarji  skupaj z lokalnimi društvi  pripravljamo pestro kulturno 
in zabavno dogajanje.
Prireditev bo potekala v prisotnosti gostov iz tujine
in z visokimi državnimi gosti.

Želimo si vašega obiska in druženja z vami.

SE VIDIMO NA PRAZNOVANJU!
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Macerati

Lovrenc z najnižjo stopnjo brezposelnosti

Zgodovinski pričetki ustanovitve DU Lovrenc

»A si ti že dola šentjanževko na olej? Kiri 
olej tej vzemeš? A havdo prej molo po-
sušiš, da ti kene splesna?«
To so vprašanja lovrenških gospodinj, ko 
pripravljajo macerate kot strokovno reče-
mo maščobnim izvlečkom iz zdravilnih 
rastlin. Včasih so zanje uporabljali svin-
jsko mast, danes pa najpogosteje hladno 
stiskano oljčno olje (tudi jojobino, sončnič-
no, olje pšeničnih kalčkov itd.).
Za različne rastline uporabljamo različne 
dele - cvetove, liste, korenine, plodove. 
Poznamo postopek s segrevanjem svežih 
rastlin, a je pogostejši hladni postopek. 
Pri tem uporabimo steklen ali keramični 
lonec s širokim vratom in pokrovom, kjer 
praviloma posušene dele rastlin namaka-
mo v maščobi. Tako se lipofilne učinkovine 
iz rastlin prenesejo v maščobo in jo tako 
obogatijo z zdravilnimi snovmi. Nekateri 
prisegajo, da je treba kozarec postavit na 
sonce, a na visoki temperaturi bi določene 
zdravilne učinkovine propadle. Zato je 
bolje, da kozarec zavijemo v aluminijasto 
folijo in ga postavimo na hladnejšo, kon-
stantno temperaturo npr. v klet. Postopek 
poteka od dveh do petih tednov, vmes pa 
vsebino kozarca večkrat pretresemo. Pre-
cejene shranimo v temnem prostoru in so 
uporabni do enega leta. 
Macerati so osnova za izdelavo mazil, 
krem, losjonov, balzamov, so terapevtski 
izdelki in masažna olja … 

Za šentjanževo olje nekateri prisegajo, da 
je šentjanževko treba nabirati v sončnem 
vremenu direktno v kozarec z oljem in jo 
nato shraniti na temno mesto. Olje delu-
je na kožo regenerativno in protivnetno, 
namenjeno je tudi blaženju opeklin. Vedno 
pa se uporablja po sončenju.
Ognjičev macerat veliko uporabljamo za 
izdelavo mazil in drugih kozmetičnih 
izdelkov. Pomaga tudi pri urezninah, 
opeklinah in razpokani koži, ki jo mehča 
in vlaži. 
Gabezov macerat  je namenjen masaži po 
poškodbah sklepov in mišic.
Smiljev macerat je hit kozmetike zadnjih 
let, saj ima izredno regenerativno moč. 
Sicer pa olje izboljša izgled brazgotin, de-
luje protivnetno in se uporablja tudi pri 
težavah s kožo. 
Sivkin macerat pomirja in neguje kožo. 
Rožmarinov macerat med drugim pomaga 
pri bolečih in vnetih mišicah. Največ pa se 
uporablja v kulinariki za obogatitev jedi. 

Priporočamo vam, da z rastlinami, ki ras-
tejo pri nas, poskrbite za lepoto, zdravje in 
dobro prehrano.

Vaše zeliščarke

Brezplačni prevozi in dnevni center za starejše

V aprilu 2021 je bila na območju Urada za 
delo Ruše registrirana 601 brezposelna 
oseba, kar je za 6,2 odstotka manj kot v 
predhodnem mesecu in za 18 odstotkov 
več kot v mesecu aprilu 2020. Med regis-
triranimi brezposelnimi je bilo v mesecu 
aprilu 125 mladih, kar znaša 20,8 odstot-
kov.
Po podatkih Statističnega urada RS je 
bilo januarja 2021 na tem območju 3.217 
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji 
delovnega mesta), kar je za 2,0 odstotka 
manj kot v enakem obdobju leta 2020. 
V Območni službi Maribor se je delež 
zmanjšal za 1,9 odstotka, zmanjšal se je 
tudi delež na ravni celotne Slovenije, in 
sicer za 1,4 odstotka.

Leto 1953 - kronika DU Lovrenc na Pohorju
Občni zbor podružnice se je vršil 12. 
maja ob 8. uri v Zadružni dvorani. Prvič 
se je slišalo poročilo predsednika o delu 
v prošlem letu. Kot delegat RO se je 
udeležil Bidovec iz Ljubljane. Ta občni 
zbor je bil zelo dobro obiskan in se je 
tudi vršil v najlepšem redu. Izvoljen je 
bil stari odbor in to soglasno. Meseca 
junija se je vršil ustanovni občni zbor 
Nove podružnice Ribnica na Pohorju.
Kot zastopnik RO DU Ljubljana se je 
udeležil tov. Dr. Mlinar. Udeležba je bila 
zelo velika. S tem so odpadli vsi člani 
iz tamkajšnjih naselij od naše pod-
ružnice.
V tem letu smo nabavili pisalni stroj za 
tajništvo podružnice, za katerega smo 
plačali 36.000.- din. To vsoto so žrtvo-

Od decembra 2019 so 
vozniki prostovoljci 
prevozili okoli 6000 km, 
prevoze pa je koristilo 
okoli 40 rednih in občas-
nih uporabnikov. 

Prevoze opravljajo vozniki prostovoljci 
- aktivno vključenih je 14 -  s katerimi 
imamo redne sestanke, da vse poteka 
brez težav.
Stroške, nastale z brezplačnimi prevozi, 
krije Občina Lovrenc na Pohorju.
Brezplačen prevoz rezervirate pri 
Zlati mreži na brezplačni telefonski 
številki  080 10 10.
Nato vam iz Zavoda Danica Lovrenc 
na Pohorju brezplačno vrnemo klic 
s telefonske številke 051 20 10 70, 
potrdimo vašo rezervacijo ter vam 
uredimo prevoz.

Svoja vrata za naše starejše občane 
ponovno odpira tudi DNEVNI CENTER 
LOVRENC NA POHORJU.
Druženje poteka v prostorih Priredit-
venega centra Lovrenc, ob torkih in 
četrtkih med 8.in 13. uro.
V dnevnem centru potekajo številne ak-
tivnosti in dejavnosti: druženje ob kavi ali 
čaju, igranje družabnih iger, fizična aktiv-
nost (razne igre, sprehodi, razgibavanje 
ipd.) po zmožnostih prisotnih, ustvarjalne 
in kreativne delavnice, izleti, pikniki ipd.
Udeleženci v dnevni center prihajajo v 
lastni režiji.
V primeru, da potrebujejo prevoz, uredimo 
brezplačen prevoz za starejše Prostofer.
Vse, ki vas druženje v dnevnem centru 
zanima, vabimo, da se nam pridružite. 
Veseli vas bomo!

Zavod Danica Lovrenc na Pohorju

Novost na področju spodbujanja 
zaposlovanja brezposelnih 
Zelena delovna mesta so pomemben vi-
dik trajnostnega razvoja, ki lahko prispe-
va tudi k spodbujanju aktivnosti brez-
poselnih. Javno povabilo delodajalcem 
za spodbujanje zaposlovanja na zelenih 
delovnih mestih je odprto do porabe 
sredstev, najdlje do 30. 6. 2021. 
Ostali aktivni ukrepi so še Delovni pre-
izkus, Usposabljam.se (usposabljanje na 
delovnem mestu – mladi do 30 let), Us-
posabljam.se (usposabljanje na delov-
nem mestu), Trajno zaposlovanje mladih 
vzhod 2020 in Zaposli.me 2020.
Več informacij na: www.ess.gov.si

vali naši upokojenci. Tov. predsednik  
je prvič organiziral članski izlet z av-
tobusom od Putnika Maribor. Potovali 
so: Lenart - Trojica - Gornja Radgona 
-Slatina Radenci - Murska Sobota - Lju-
tomer, preko Antona nazaj domov. To 
je bil prvi članski izlet po Slov. Goricah, 
Prekmurju in Prlekiji. Člani so bili s tem 
izletom zelo zadovoljni. Odhod je bil ob 
5. uri, povratek ob 10. uri zvečer.
Ob koncu leta je bilo 218 članov, od teh 
je bilo  59 neposrednih in 8  posrednih 
članov PO. 
Preselilo se je 7, odselilo 71 v novousta-
novljeno podružnico Ribnica.
Seje so bile redne, sestanki pa po potre-
bi.  Sestanki so se vpeljali tudi v Puščavi.

Marjana Perklič

Z majem 2021 smo ponovno vzpostavili brezplačne prevoze za starejše, ki 
so v preteklem obdobju zaradi epidemije potekali v zelo okrnjeni obliki.

OBČINE ŠT. REG. BREZP-
POSELNIH

ŠT. DELOVNO 
AKTIVNIH

STOPNJA BREZ-
POSELNOSTI

Lovrenc 117 476 9,0
Ruše 389 1.948 12,3
Selnica ob Dravi 213 793 10,8
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Popolna zapora ruškega mostu

Sanitarije na pokopališču so odprte

V času popolne zapore bo promet 
voden na Ruše preko Bezene, Bistrice 
ob Dravi ter Limbuša do Maribora, kjer 
je predvideno prečkanje reke prek 
Koroškega mostu, oziroma na Selnico 
skozi Kamnico in Brestrnico. V času 
popolne zapore preko mosta ne bo 
možen niti prehod pešcev in kolesar-
jev. Prehod čez hidroelektrarno Fala, 
razen v izjemnih primerih za inter-
ventna vozila policije, gasilcev, rešev-
alcev in civilne zaščite, ne bo mogoč. 
Rekonstrukcija naj bi trajala približno 
leto in pol in se bo predvidoma za-  
ključila jeseni 2022. 

V tem času bo zaradi obvozov na Koroški 
most prišlo tudi do spremembe avtobus-
nih voznih redov, ki bodo pričele veljati 1. 
junija 2021.
Vsi obstoječi odhodi na relaciji Lovrenc 
na Pohorju - Selnica ob Dravi – Ruše – 
Maribor in obratno bodo preusmerjeni 
na relacijo Lovrenc na Pohorju – Jodl – 
Ruše – Maribor.

• Doda se jutranja vožnja ob 6:05 na re- 
laciji Radlje ob Dravi – Selnica ob Dra-
vi – Ruta – Jodl - Ruše ŠC s prihodom 
ob 7:15.

• Doda se vožnja ob 13:55 na relaciji 

Vsem obiskovalcem pokopališča Lovrenc na Po-
horju sporočamo, da je mogoča uporaba stranišča 
v mrliški vežici pri pokopališču. Seveda so sani-
tarije na razpolago tudi vsem ostalim krajanom, 
naključnim obiskovalcem in sprehajalcem. V 
prihodnjih mesecih bomo prostore še polepšali z 
novim stavbnim pohištvom, da bo izkušnja upora-
be prostora »kamor gre še cesar peš« toliko lepša. 
Uporaba je mogoča vsak dan med 8. in 21.uro.

Podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest

Predmet pogodbe je 
vzdrževanje gozdnih cest in 
obsega redna vzdrževalna 
dela v skladu z letnim pro-
gramom vzdrževanja gozdnih 
cest, ki ga pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije. Ta je za-
dolžen tudi za strokovni nad- 
zor in prevzem del.
Gozdne ceste v občini pote-
kajo v zasebnih in državnih 
gozdovih, sredstva za njihovo 
vzdrževanje pa se zagotavljajo 
iz naslova plačanih pristojbin 
za gozdne ceste, ki jo plačujejo 
vsi lastniki gozdov. Prioritetno 
so sredstva namenjena tistim 

Občina Lovrenc na Pohorju je z Zavodom za gozdove Slo-
venije in izbranim izvajalcem, podjetjem Gradbena meh-
anizacija in prevozništvo, Gorazd Hodnik s.p., podpisala 
pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za obdobje treh let, od 
leta 2021 do 2023, vredno dobrih 50.000 evrov letno.

gozdnim cestam, ki omogočajo 
dostop do posameznih domačij. 
Teh je za približno 50 km.

Najemnike grobov obveščamo, da bomo 
položnice za najem zaradi uskladitve z novim 
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
pričeli pošiljati v drugi polovici leta. Znesek na-
jema bo izračunan na podlagi velikosti oziroma 
kvadraturi grobnega prostora in v primerjavi s 
preteklim letom ne bo bistveno spremenjen.Participativni proračun “PO MAJE BI ŠLO”

Na javnih predstavitvah boste lahko oblikovali osnut-
ke predlogov projektov, na voljo pa vam bo strokovna 
pomoč.
Občani se lahko udeležite katere koli javne pred-
stavitve.

Udeležba na javnih predstavitvah ni pogoj za oddajo 
vašega predloga ali za udeležbo na glasovanju, vseka-
kor pa si želimo, da se srečamo in to v čim večjem 
številu.

Javne predstavitve bodo potekale od 17. do 19. ure 
in sicer:
• 7.6.2021 za vsa naselja: Prireditveni center
• 9.6.2021 za vsa naselja: Gostilna Kores

Pomemben namen javnih predstavitev je torej 
pomoč pri pripravi predlogov, ki se bodo oddajali  
najkasneje do 10.9.2021.

V drugem ciklu bosta organizirani dve javni 
predstavitvi, na katerih bo predstavljen par-
ticipativni proračun in pojasnjen način vašega 
sodelovanja.

NOVA OBCESTNA OGLEDALA NA CESTI OD KURJE VASI DO BERNAUSLA
V okviru participativnega proračuna je zaključen še en izglaso-
van projekt, ki bo bistveno prispeval k večji prometni varnosti 
v našem kraju – postavitev devetih obcestnih ogledal v naselju 
Rdeči Breg. Prebivalci naselja so postavitev ogledal na nepre-
glednih ovinkih predlagali zaradi vse gostejšega prometa na 
cesti od Kurje vasi do Bernausla.

Naselje izvajanja: Rdeči Breg
Finančna vrednost: 7.000,00 EUR
Ime in priimek predlagatelja: Sašo Ovčar

Maribor – Ruše ŠC (14:25) -  Jodl – 
Ruta – Vurmat Šturm (14:50) – Selni-
ca ob Dravi – Maribor. Prihod avtobu-
sa na postajališču Vurmat Šturm iz 
smeri Maribora za Radlje ob Dravi je 
ob 14:58.

• Odhod ob 5:10 iz Fala HE za Selnico, 
Ruše in Maribor se spremeni na 4:55 
z odhodom iz Selnice ob Dravi ter 
nadaljuje proti Ruti, Jodlu, Rušam in 
Mariboru.

• Obstoječ odhod ob 5:55 iz Lovrenca 
na Pohorju za Smolnik obračališče 
se spremeni na 5:40.

Konec meseca se bo pričela celovita obnova mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami. 
Od 31. maja bo tako most zaprt za ves promet.


