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Od brega, do brega

Izbrani projekti participativnega proračuna za izvedbo

Izvedeni projekti v mesecu novembru in projekti v teku
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Naj spomnimo, da smo na tokratnem 
glasovanju odločali o porabi sredstev, ki 
so ostala neporabljena v prvem ciklu, to-
rej za naselja Lovrenc, Kumen, Puščavo 
in Ruto, Rdeči Breg in Recenjak. Predlog, 
ki je prispel za naselje Rdeči Breg, na 
glasovanje ni bil uvrščen, saj je bila oce-
na stroškov višja od preostalih sredstev, 
predlog za naselje Recenjak pa je bil, kot 
edini prejet, avtomatsko uvrščen v iz-
vedbo. Sredstva za naselje Činžat so bila 
v celoti porabljena že v prvem ciklu.
Glasovanja se je udeležilo 67 občank in 
občanov. Udeležba po naseljih je bila 
najvišja za naselje Ruta, najnižja pa v 
naselju Kumen.
Skladno s postopkovnikom je Odbor za 
gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, sk-
upaj z Občinsko upravo, pregledal vse 
prejete glasovnice ter pripravil pregled 
projektov po naseljih, ki so prejeli na-
jveč glasov oz. njihova skupna ocenjena 

vrednost po posameznem naselju ni pre-
segla ostanka zneska iz prve faze (v prim-
eru, da je zadnji projekt po številu prejetih 
glasov presegel finančni okvir v naselju, 
se je preskočil in se je vključil naslednji 
projektni predlog glede na število glasov, 
ki še ustreza finančnemu okvirju).
Izbrani projekti so:
KUMEN:
• Ograjen prostor za odlaganje smeti na 

lokaciji Kumen - križišče pred kmetijo 
Potočnik (1.500 €).

• Ureditev poti čez “Oslico” (3.000 €). 
LOVRENC NASELJE:
• Ureditev okolice Cerkve sv. Radegun-

de (1.100 €).
RECENJAK:
• Ureditev dela občinske ceste Glažerca 

ter občinske ceste Bednikova cesta v 
naselju Recenjak (5.000 €).

V prvi polovici meseca je potekalo glasovanje o predlogih, ki so se uvrstili v drugi cikel 
participativnega proračuna PO MAJE BI ŠLO za leti 2021 in 2022. 

PUŠČAVA S KURJO VASJO:
• Ureditev ceste na trasi Letališče- 

Karničnik (5.000 €).
• Počivališče ob cerkvi v Puščavi (2.000 

€).
• Namestitev defibrilatorja ob Marlesu 

(3.000 €).
• Sanacija mostu na Kumen v Puščavi 

(10.000 €).
RUTA:
• Popravilo asfaltne ceste (9.000 €).

Zgoraj navedeni izbrani projekti se bodo 
predlagali v potrditev Občinskemu svetu 
Občine Lovrenc na Pohorju v okviru pro-
računa za leto 2022. V tem letu bodo tudi 
izvedeni.

Hvala vsem za sodelovanje in aktiv-
no vključevanje. S takšnim pristo-
pom in projekti bomo kvaliteto bi-
vanja v našem kraju le še izboljšali.

V naselju Recenjak smo 
zaključili s projektom na-
mestitve košev za smeti 
priljubljeni sprehajalni poti 
na relaciji Slepnica – Hojnik 
kapela. 

Na dveh lokacijah, Cigelnica 
in Letališče v naselju Rdeči 
breg, sta bili postavljeni novi 
postojanki za kolesarje in po-
hodnike. 

Na cesti Hojnikova kapela – 
Hožič je bila izvedena sanaci-
ja vozišča, z znižanjem terena 
je bila izboljšana  preglednost 
ovinka. Izvedla se je tudi 
sanacija odtočnega jaška.

Prav tako so v izvajanju še 
trije projekti, lokalna tržnica, 
ureditev pokopališča Pušča-
va ter ekološki otok na Hrast-
nikovem vrtu. 
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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

Spominska slovestnost, posvečena žrtvam okupatorjevega nasilja

Prižig prazničnih luči v Lovrencu

V petek, 22. oktobra, je na pokopališču v 
Lovrencu pred spomenikom žrtvam ok-
upatorjevega nasilja potekala komemo-
racija s kratkim kulturnim programom, ki 
so ga izvedli učenke in učenci OŠ Lovrenc 
na Pohorju. 
V spomin in poklon žrtvam je bil k obelež-
ju položen venec.

Pred nami je prazničen december, za-
gotovo najlepši in najbolj čaroben čas 
v letu, ki pa bo, kot kaže, tudi tokrat 
minil v znamenju epidemije, brez 
prireditev in velikih praznovanj in z 
druženjem v krogu najbližjih. 
V tem mesecu vsi, najbolj pa otroci 
nestrpno pričakujejo dobre može, ki 
jih bodo obdarili. V nekatere domove 
pridejo kar vsi trije, Miklavž, Božiček 
in Dedek Mraz. Prvega izmed njih, 
Miklavža,  bomo v Lovrencu na pot 
pospremili s prižigom lučk. Te bodo 

Rosikinih X
Letošnji Martinov večer nam je prinesel čudovito darilo - praznovanje našega 10. rojstnega 
dne, ki smo ga sicer dopolnili že v lanskem letu.

Letošnji Martinov večer nam je prinesel čudovito darilo - praznovanje 
našega 10. rojstnega dne, ki smo ga sicer dopolnili že v lanskem letu. 
Pevsko društvo Rosika je na pobudo gospoda Damjana Jegra s svojim de-
lovanjem pričelo jeseni leta 2010. 6 let je zbor vodila Smiljana Steinbacher, 
nato je vodenje zbora prevzel Uroš Jurgec, ki z zborom ustvarja še danes. 

Mešani pevski zbor Rosika smo pevci z vseh vetrov, ra-
zličnih starosti in interesov. Skupna ljubezen do petja in 
glasbe nam daje zagon za vaje, nastope in koncerte, ki 
se jih zmeraj veselimo. Posebej uspešno je za nas bilo 
leto 2019. Prvič smo se udeležili regijskega tekmovanja 
odraslih pevskih zasedb, kjer smo osvojili zlato priznan-
je. V istem letu smo prejeli srebrno priznanje župana 
Občine Lovrenc na Pohorju za večletno glasbeno udejst-
vovanje na pevskem področju.
Naš jubilejni koncert smo težko pričakovali in se iskreno 
veselili skupaj z vsemi poslušalci. Dogodek je minil v 
znamenju slovenskih pesmi. Slišati je bilo ljudske in 
umetne pesmi slovenskih skladateljev, ob sklepu kon-
certa tudi popevke ob instrumentalni spremljavi. Z 
občutki veselja in ponosa smo krstno izvedli dve novite-
ti, pesmi napisani posebej za naš zbor ob 10. obletnici 
delovanja. Na odru so se nam pridružili tudi nekdanji 
pevci, z združenimi močmi smo zapeli pesem, ki je pre-
budila prijetne skupne spomine. Ob našem jubileju je 
bilo podeljenih nekaj Gallusovih značk za večletno ust-
varjanje na zborovskem področju ljubiteljske kulture.

Mešani pevski zbor Rosika

zasvetile v soboto, 4. decembra, v 
poznopopoldanskih urah in tako sim-
bolično otvorile adventni čas ter preg-
nale temo vse krajših decembrskih 
dni.
Ta dan  bo v organizaciji  Turističnega 
društva Lovrenc na Pohorju potekalo 
tudi  Miklavževo obdarovanje otrok pri 
kipu svetega Miklavža, po obdarovanju 
pa vas  vabimo na sprehod po praznič-
no okrašenem kraju, ki ga lahko zakl-
jučite   na Prireditvenem prostoru, pri 
Nelly’s Food Truck.  

Tudi letos bo MIKLAVŽEVO ODBARO-
VANJE OTROK potekalo tako kot v lan-
skem letu. 

Vabimo vas,
da se v soboto, 4. 12. 2021, sprehodite po 
Lovrencu. Uživali boste lahko v praznič-
no okrašenem Lovrencu, se ustavili pri 
kipu Sv. Miklavža, kjer otroke od 17.00 
do 19.00 čaka Miklavževo presenečenje. 
Miklavž lepo prosi, da vsak otrok vzame 
darilo le zase. 
Ta večer boste sprehod lahko nadaljeva-
li še do Nelly’s Food Truck, kjer vas bodo 
pogostili s toplim, sladkim presenečenjem.

MILAVŽEVO OBDAROVANJEMILAVŽEVO OBDAROVANJE
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Občina Lovrenc na Pohorju pristopa k izdelavi Strategije razvoja občine 

Podaljšanje koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Zimski čas prinaša večjo nevarnost širjenja kovidnih in drugih okužb

Obrezovanje obcestne vegetacije na lastniških zemljiščih

Dokument bo temeljni programski do-
kument na občinski ravni, ki bo opre-
deljeval prednosti občine in določal 
razvojne prioritete, ukrepe in projek-
te za naslednje desetletje. Strategija 
razvoja bo izhajala iz dosedanjih pri-
oritet, ki jih je Občina prepoznala kot 
prednostna področja, s tem da bodo 
te prioritete povezane tako, da bodo v 
izvajanje vključeni občani in da bodo 
različni cilji povezani v trajnostno 
razvojno smer občine Lovrenc na Po-

Po desetih letih uspešnega sodelo-
vanja je Zavodu za patronažo in dol-
gotrajno oskrbo na domu Hriberšek 
Danica, ki v Lovrencu izvaja social-
novarstvene storitve Pomoč družini 
na domu, Občina Lovrenc na Pohorju 
koncesijo podaljšala še za deset let. 
Pomoč na domu je namenjena pretež-
no starejšim osebam, ki živijo na svo-
jem domu, vendar se zaradi bolezni 
ali drugih težav povezanih s starostjo 
ne morejo več v celoti oskrbovati ali 
negovati sami, niti tega v zadostnem 
obsegu ne zmorejo njihovi svojci. S 
pomočjo na domu se nadomesti potre-
bo po institucionalnem varstvu ter se 

Vstopamo v zimsko obdobje, ko se 
ljudje zadržujemo predvsem v no-
tranjih prostorih in smo zato še bolj 
dovzetni za okužbe. Situacija, ki smo 
ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še 
posebej pomembno, da delujemo pre-
ventivno in odgovorno za omejitev šir-
jenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča 
virus SARS-CoV-2. 
Pomembno je, da v primeru 
bolezenskih znakov in simptomov, 
kot so nahod, slabo počutje, bolečine 
v mišicah, povišana telesna tempera-
tura, kašelj, ostanemo doma in se po 
telefonu posvetujemo s svojim iz-
branim zdravnikom ter upoštevamo 
njegova navodila. 

Bliža se zimski čas, ko je zagotavl-
janje prevoznosti cest in prehodnosti 
javnih površin, s tem pa seveda var-
nosti vseh udeležencev v cestnem 
prometu zahtevnejše kot sicer. Poleg 
snega, poledice in drugih zimskih po-
javov nam veliko preglavic povzročajo 
tudi vejevje in žive meje, ki obtežene s 
snežno odejo segajo v cestne površine 
in površine pločnikov ter ovirajo pre-
glednost in normalen prehod pešcev 
oziroma vozil. Resno težavo povzročajo 
tudi polomljeno vejevje ali celo podrta 
drevesa, ki lahko poleg materialne ško-
de resno ogrozijo tudi življenja ljudi, 
interventnim vozilom na nujni vožnji 
pa preprečijo dostop do ponesrečencev 
ali objektov, h katerim so namenjeni.

horju.  Strategija bo udejanjila vizijo 
občine, ki temelji na vrednotah zdrav-
ja in blaginje življenja za vse generaci-
je. Vključena bodo področje kmetijst-
vo, trajnostjo gospodarstvo, turizem, 
voda in komunala, narava in gozd, izo-
braževanje, kultura, promet, zrak, tele-
komunikacije, odpadki, energetika, 
šport, varnost ter zdravje in starejši. 
Za izdelavo Strategije razvoja bos-
ta oblikovani dve delovni skupini, ki 
bosta sodelovali v procesu nastajanja 

tako posamezniku omogoči, da lahko 
čim dlje ostane v domačem okolju. 
Predmet koncesije so storitve, ki se 
prilagodijo potrebam uporabnikov in 
obsega: 
• gospodinjsko pomoč
• pomoč pri vzdrževanju osebne 

higiene
• pomoč pri vzdrževanju social-

nih stikov
• druge storitve

Izvajanje pomoči na domu se sofinan-
cira iz občinskega proračuna - najmanj 
v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % 

Ker se bližajo prazniki, ki se jih vsa-
ko leto znova vsi veselimo, dnevi, ki 
jih radi preživimo v krogu družine, 
prijateljev in vseh, ki jih imamo radi, 
je verjetnost, da bo število še okužb 
naraslo, velika. 
Vemo, da bolezen predvsem pri stare-
jših in kroničnih bolnikih, pogosteje 
poteka v težji obliki, mnogi pa zara-
di tega potrebujejo tudi bolnišnično 
oskrbo. Zato je zelo pomembno, da 
posebej starejši natančno upoštevajo 
sprejete ukrepe in sledijo nasvetom 
strokovnjakov glede zaščitnih 
ukrepov, prav tako pa je odgovornost 
vseh, da poskrbimo za njihovo kar na-
jvečjo varnost.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč 
morajo ob občinskih cestah zato red-
no, skozi vse leto skrbeti za obrezovan-
je vegetacije tako, da ne sega v cestni 
svet in ne ovira ali ogroža prometa, še 
posebej pa je pomembno, da pred zimo 
obrežejo viseče veje, posekajo drevesa 
in odstranijo debla, pri katerih obstaja 
možnost zdrsa na cesto. 

Občina Lovrenc na Pohorju konec leta 2021 pristopa k pripravi dokumenta Strategija razvoja občine 
Lovrenc na Pohorju, ki bo razvojni načrt občine za obdobje naslednjih deset let (2022 – 2032).  

dokumenta. Ožja delovna skupina bo 
pripravila ogrodje dokumenta, ki ga bo 
širša delovna skupina, ki jo bodo ses-
tavljali občani z znanji na različnih, 
zgoraj navedenih področij, pregledali 
in dopolnili. Nato bo delovna verzija 
Strategije dostopna vsem občanom 
v pregled in posredovanje pred-
logov in dopolnitev. Če bodo razmere 
dopuščale, bo tudi javna predstavitev 
Strategije pred izdelavo zaključne ver-
zije, ki bo predvidoma maja 2022. 

celotnih stroškov, kar na letni ravni 
znaša cca 100.000 evrov. Povprečna 
cena storitve znaša med 5 in 6 evrov 
na uro.

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveg-
anje za okužbo in širjenje okužbe z 
izvajanjem preventivnih higienskih 
ukrepov, izogibanjem tesnih stikov 
z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive 
bolezni, upoštevanjem pravila social-
nega distanciranja, pravilno uporabo 
maske itn.
Samo s skupnimi prizadevanji bomo 
lahko pripomogli k čim večji zaščiti 
sebe in drugih, omejili nadaljnje šir-
jenje okužb in preprečili preobremen-
jenost naših bolnišnic!

TESTIRANJE V ZD LOVRENC 
ponedeljek - petek: 13.30 – 14.30 

Zakonodaja določa da:
• je ob cestah prepovedano postavljati 

ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte 
ali druge visoke nasade ali poljščine, 
ki bi ovirale preglednost cestišča,

• višina žive meje zaradi preglednosti 
ne sme presegati višine 75 centime-
trov od nivoja vozišča,

• morajo biti drevesa, ki rastejo ob 
cestah, obrezana tako, da je prosta 
višina nad cesto najmanj 4,5 metra,

• mora biti grmičevje ali drevje po šir-
ini obrezano najmanj do zunanjega 
roba bankine, kjer bankine ob vozišču 
ni pa najmanj 1 meter od roba asfal-
ta ceste oziroma 0,25 metra od roba 
pločnika.
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Aktualni projekti na cestni infrastrukturi
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE 
SKOZI TRŠKO JEDRO 
Težko pričakovana obnova prve etape 
državne ceste skozi trško jedro, s katero 
smo Lovrenčani živeli vse od jeseni 2020, 
je skorajda zaključena. Hkrati s cesto se 
je popolnoma na novo urejala tudi vsa 
gospodarska javna infrastruktura - nova 
linija vodovoda, nov fekalni kolektor, 
nova meteorna kanalizacija in novi tele-
komunikacijski vodi. V sklopu te kom-
pleksne in za vse nas izredno pomem-
bne investicije so se izgradila tudi nova 
avtobusna postajališča, pločniki, cestna 
razsvetljava in parkirišča.

REKONSTRUKCIJA ZADRUŽNE POTI IN 
LOVSKE POTI 
V mesecu oktobru je Občina Lovrenc na 
Pohorju izvedla javno naročilo za rekon-
strukcijo dveh občinskih cest, Zadružne 
in Lovske poti, na katerem je bil izbran 
najugodnejši ponudnik, podjetje Komu-
nala Slovenske gorice. V sklopu rekon-
strukcije se bo izvedlo ustrezno odvod-
njavanje obeh ceste, ureditev ustreznih 
priključkov poti in priključkov na držav-
no cesto, izogibališče pri Petrolu in as-
faltiranje.
ŠIRITEV VODOVODNEGA OMREŽJA
Občina sledi cilju, da izvaja izgradnjo 
vodovodnega omrežja za naselja, kjer 
gospodarska javna služba oskrbe s pitno 
vodo še zagotovljena. Tako smo zakl-
jučili š projekt izgradnje širitve sekund-
arnega vodovodnega omrežja in sicer 
do zaselka domačij Mušič in Pečko na 
Rdečem Bregu. Vodovodni cevovod 
se je gradil po strmem gozdnem in 
skalnatem območju, zato je bila izvedba 
zelo zahtevna. Vsem lastnikom zemljišč 
po katerih poteka vodovod se zahvalju-
jemo za dobro sodelovanje. Vrednost in-
vesticije znaša dobrih 17.000 Eur. 
Z izgradnjo vodovodnega omrežja sle-
dimo določilom Uredbe o pitni vodi, 
namen in cilj investicij pa je varna in 
neoporečna oskrba s pitno vodo prebi- 
valcev Občine Lovrenc na Pohorju.

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO
RADOLJNO 
Dela na mostu so kljub številnim pre-
prekam v zaključni fazi in pričakujemo 
lahko, da ga bodo prebivalci Kumna, ki se 
morajo vse od  julijskega neurja posluže-
vati zasilnega obvoza čez zasebno zem-
ljišče, lahko pričeli uporabljati do konca 
tega meseca. 

POSTAVITEV OGRAJE NA DIVJEM 
ODLAGALIŠČU
Na ovinku na cesti Slepnica – Vuhred, 
kjer posamezniki kljub opozorilom in 
prošnjam odlagajo odpadke in zeleni 
odrez, je Režijski obrat Občine Lovrenc 
na Pohorju postavil ograjo ter s tem 
onemogočil direkten dostop do zem-
ljišča. Občanke in občane še enkrat 
vljudno naprošamo, da odpadkov ne 
odlagajo v naravo, temveč jih odpeljejo 
v zbirni center, ki je odprt:
v sredo od 15. do 18. ure ter
v soboto od 9. do 14. ure.

Trenutno se na cesti odpravljajo še man-
jše pomanjkljivosti, pripravlja pa se tudi 
dokumentacija za predajo, ki ji bo sledil 
še komisijski pregled Direkcije RS za in-
frastrukturo.
OSTALA DELA NA DRŽAVNIH CESTAH
Država nam je prisluhnila in je na ob-
močju Lovrenca izvedla oziroma izvaja 
še nekatera manjša dela na državni cesti. 
Na območju Činžata  (Loge) je vzdržev-
alec zaključil s preplastitvijo dela 
cestišča, v teku pa je še ureditev cestišča 
ob Radoljni pri Marlesu. 

Prav tako se na cesti proti Rogli pri 
Pruhu izvaja sanacija po julijskem neur-
ju. V sklopu sanacije je predvidena utrd-
itev cestišča in brežine s kamnito zložbo 
ter  ureditev struge.

Projekt je zaradi zahtevnega posega v 
strugo hudourniške Radoljne izjemno 
kompleksen, pri izvedbi pa ostajamo 
osredotočeni na kvalitetno izvedbo.

DELA NA CVETLIČNI ULICI 
V zaključni fazi je tudi rekonstrukci-
ja Cvetlične ulice. Ta zajema izgradnjo 
zadrževalnika meteornih vod na koncu 
ulice, izvedbo asfaltnih muld za odvodn-
javanje ter   rekonstrukcijo z asfaltiran-
jem. V sklopu del se urejajo tudi morebit-
ni hišni priključki za vodovod in fekalno 
kanalizacijo. Prav tako se bo na celotni 
trasi uredila cestna razsvetljava. 
Dela bodo predvidoma končana konec 
tega meseca.

Vreča soli za vsako gospodinjstvo
Tudi letos bo Občina Lovrenc na Pohorju gospodinjstvom podarila 
vrečo soli za posipanje zasebnih dvorišč, zunanjih stopnišč, parkirišč 
pred objektom  in drugih poledenelih površin.

Sol lahko prevzamete pri infor-
matorju v Prireditvenem centru, 
in sicer od ponedeljka do petka 
med 8. in 22. uro in v soboto med 
8. in 13. uro.
Še nasvet:  Pretirana uporaba soli ško-
dljivo vpliva na okolje, zato s soljen-
jem ne pretiravamo. Kjer je to mogoče, 
poledenele površine posujmo tudi s pes-
kom ali led ročno očistimo.

FALSKA PEČINA
V prvi polovici meseca novembra se je 
pričela tudi že napovedana izvedba nu-
jnih zaščitnih ukrepov pred padajočim 
kamenjem obcestne brežine in zaled-
nega pobočja pri »Falski pečini«.Prom-
et bo med deli na tem območju potekal 
izmenično enosmerno.


