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MINI MATURANTJE IN VALETNIKI 2022

Glasilo Občine Lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

ŽUPANOVE PETICE

LOVRENŠKI KARATEISTI PONOVNO USPEŠNI

AKTIVNE POČITNICE 2022 
V času poletnih počitnic bomo otrokom z ustvarjalnimi delavnicami, športnimi aktivnost-
mi in možnostmi kulturnega udejstvovanja, ponudili priložnost aktivnega preživljanja 
prostega časa. Program se bo izvajal v sodelovanju z društvi, zavodi in prostovoljci, ki so 
se nam pri tej ideji z veseljem pridružili. Poleg tega, da se bomo skupaj razgibali, igrali, 
ustvarjali in kaj dobrega pojedli, bomo spoznavali prelep Lovrenc in delo društev. 
Program in prijavnica sta objavljena na spletni strani občine Lovrenc na Pohorju, kjer lah-
ko dobite tudi vse ostale informacije v zvezi z aktivnimi počitnicami – www.lovrenc.si. 
Veselimo se druženja z vami!



Ob zaključku šolanja v Osnovni šoli Lovrenc 
na Pohorju je župan sprejel najuspešnejše 
devetošolce in jim podelil županove petice. 
So priznanje učencem, ki so se z znanjem 
ali na področju kulturnega in umetniškega 
poustvarjanja ter raziskovalnih oz. drugih 
dejavnosti še posebej izkazali. 

Letos sta podeljeni dve petici, ki sta ju pre-
jela Neli Robnik in Andraž Ovčar. Župan je 
obema prejemnikoma čestital za dosežke in 
zaželel veliko uspehov na nadaljnji poti.
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Mini maturantje in valetniki 2022

Konec junija v šoli že diši po počitnicah, na 
vsakem koraku je zaznati navihan živžav, ve-
selje in radost. S ponosnimi nasmeški in is-
krivimi pogledi so se od svojih vrtčevskih dni 
poslovili Sončki in tako že stopili šoli naproti. 
Svojo osnovnošolsko pot so zaključili de-
vetošolci in se s skrbno pripravljeno valeto 
spominjali razgibane in dogodivščin polne 
devetletne poti. 

Tako devetošolci kot tudi mini maturantje 
Sončki so z bogatim kulturnim programom 
polnim plesa in petja pokazali, da so v vrtcu 
in šoli pridobili nova prijateljstva, znanja, pri-
jetne spomine in so pripravljeni na nadaljnji 
polet v svet.

za OŠ Lovrenc na Pohorju, 
Marinka Paulič
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ŽUPANOVE 
PETICE

Občina Lovrenc na Pohorju
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Lovrenški informator, junij 2022, št. 31 3

Med 2. in 5. junijem 2022 se je reprezentanca Karate Zveze Slovenije, 
ki jo sestavljajo tudi člani našega Karate kluba Lovrenc na Pohorju, 
udeležila balkanskega prvenstva za otroke, člane in veterane v Beo-
gradu. Na prvenstvu so sodelovali Jan Brezočnik, Maja Mari Pisnik in 
Ana Verčko. 

Nastopilo je 1285 tekmovalk in tekmovalcev iz 10 držav. Člani Karate 
kluba Lovrenc na Pohorju so dosegli naslednje odlične rezultate:
•	 Jan Brezočnik – 3. mesto borbe ekipno člani in 7. mesto borbe 

člani +84 kg

•	 Maja Mari Pisnik – 3. mesto kate posamezno deklice 2011
•	 Ana Verčko – izgubila drugo kolo 1:4 proti predstavnici Črne Gore 

Rezultati so plod trdega dela ob pomoči ostalih sotekmovalcev – 
Mihe Krajnca, Tadeje Namestnik, Nine Pisnik, Grega Aheja, Gala Go-
renaka, Aleksandra Dolinška, Žige Ovčarja, Vida Višnjarja, Iana Grilča, 
Jake in Lana Ljubeca, Gaje Pisnik, Aneja Jelenka ter Sare Pisnik. Uspe-
šno vsem še naprej!

Arnold Skuhala

LOVRENŠKI KARATEISTI PONOVNO USPEŠNI

ZAKLJUČUJE SE OBNOVA 
LOVSKE IN ZADRUŽNE POTI 

V marcu pričeta rekonstrukcija občinskih cest – Zadružne in Lovske 
poti, v skupni vrednosti 273.000 EUR, se končuje. Izvajalec del, Ko-
munala Slovenske gorice d. o. o., je v okviru projekta izvedel utrditev 
podlage, odvajanje meteornih voda, ureditev cestnih priključkov, 
obnovil se je tudi vodovod ter pregledala vsa ustrezna gospodarska 
javna infrastruktura. Telo ceste se je zaščitilo z ustrezno obdelavo 
prepustov hudourniškega potoka, izvedla se je zaščita objektov 
pred zalednimi vodami in uredila okolica kapelice na Lovski poti. 

Izvajalec bo asfaltiranje, ureditev brežin in bankin za-
ključil do konca meseca junija. Za strpnost v času iz-
gradnje se zahvaljujemo vsem stanujočim in lastnikom 
zemljišč.
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Zaključna dela na gozdnih cestah 
Korman–Kušnik in Činžat–Sojč

Rekonstrukcija gozdnih cest, za katere smo bili uspešni kandidaturi za dodatna sredstva s Pro-
grama razvoja podeželja, MKGP, se zaključuje. Izvajalec del, podjetje Silva Bračko, d. o. o., je že 
izvedel utrditev cestne podlage in podpornih konstrukcij, odvodnjavanje meteornih voda, 
ureditev cestnih priključkov, kamnitih zložb, ipd. Na cesti Korman–Kušnik smo predvideli tudi 
cevi za predvideno napeljavo optike do hiš, prav tako smo dogovorili z Elektro Maribor, da je 
izvedlo kabliranje dela daljnovoda v telo ceste. Investicija v vrednosti skoraj 300.000 EUR, bo 
zaključena do konca meseca julija.
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OTVORITEV 
MOSTU PRI FAKU 

V torek, 21. 6. 2022, smo predali v uporabo nov most 
pri Faku. Poleg slavnostnega prereza traku, govo-
ra župana in blagoslova g. župnika, so za kulturni 
program poskrbeli učenci OŠ Lovrenc na Pohorju, 
ki so nas s svojimi glasbenimi nastopi popeljali v 
malce drugačen, čaroben svet. Za odgovorno delo 
se zahvaljujemo vsem izvajalcem, projektantom in 
soglasodajalcem, stanujočim pa za potrpežljivost 
in zaupanje. Naj bo novi most trden in povezujoč.

Most v Puščavi bo obnovljen 
pred praznikom sv. Ane 

V juniju so se na mostu pri cerkvi v Puščavi pričela intenzivna obnovitvena dela. Nov most 
je jekleno-lesene izvedbe, temeljen na novih opornikih nad staro kamnito podporo. Jekle-
no konstrukcijo prekrivajo impregnirane macesnove podnice ter ograja. Most je pomembna 
povezava med cerkvijo Sv. Marije v Puščavi ter kapelico Sv. Ane in je namenjen pešcem ter 
kolesarjem, v primeru intervencij ali nujnih situacij pa tudi vozilom do 3,5 tone. Posebej smo 
veseli, da bodo lahko romarji na praznik sv. Ane prečkali Radoljno po novem, predvsem pa 
varnem mostu.

Sočasno z obnovo mostu se ureja tudi njegova okolica. Po predlogih participativnega proraču-
na »Po maje bi šlo« se ureja pot čez Oslico, uredili pa smo še prostor ob cerkvi, kjer se bodo lah-
ko na novih klopeh, v senci pod mogočnimi drevesi ob cerkvi, odpočili pešci, kolesarji, romarji. 

Nov izvajalec 
24-urne dežurne 
pogrebne službe 
Od 15. 6. 2022 izvaja 24-urno dežurno pogreb-
no službo v Občini Lovrenc na Pohorju podje-
tje Yamaco, d. o. o. 24-urna dežurna pogrebna 
služba je obvezna gospodarska javna služba. 
Obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladil-
nih prostorov izvajalca javne službe ali zdra-
vstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih 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 
prosta, saj je to tržna dejavnost. V primeru, da 
bo podjetje Yamaco, d. o. o., tudi izvajalec po-
grebne svečanosti, bodo strošek dežurne služ-
be zaračunali neposredno naročniku pogreba. 
V kolikor bo izvajalec pogrebne svečanosti 
drug, bo podjetje Yamaco strošek dežurne po-
grebne službe zaračunalo temu podjetju, ki bo 
izstavilo skupen račun naročniku pogreba.



V lepi, sončni soboti, 11. junija 2022, smo se zeliščarji odpeljali na po-
sestvo Sončni raj v Vodole, nad Malečnikom. Med griči vinogradov 
nas je pričakal lastnik posestva, Bogdan Mak. Naredili smo prečudovit 
organiziran in voden izlet po posestvu in lastnik je izčrpno razlagal 
vsebine, ki jih ustvarjajo na posestvu. Pred petimi leti sta se z ženo 
odločila za nakup zapuščene kmetije v želji po stiku z naravo. Iz pri-
povedovanja je bilo razbrati, da je ljubezen do narave pristna in srčna, 
hkrati pa nam je dal v razmislek, koliko njemu in bi naj tudi vsake-
mu posamezniku pomenilo ohranjanje avtohtonih, slovenski kultur 
in rastlin. Ogled posestva smo začeli ob več kot 200 let stari smreki, 
najvišji v tem delu Slovenije in Evrope. Smreka, ki ima iz vsake strani 
svojevrsten izgled, meri več kot 45 metrov. Sprehod smo naredili po 
cvetočem travniku, na katerem so posejali slovenske avtohtone trav-
niške rastline. 

Med visokodebelnimi starimi slovenskimi sortami sadnega drevja 
imajo kot gnezda postavljene počitniške hiše – glamping v naravi. Na 
postajališču Zipline smo se okrepili s sokom melise ali vodo. Zipline se 
imenuje Čebelji let in je najdaljši dvosmerni Zipline v Sloveniji. Ogle-
dali smo si gomilasto gredo, visoke grede in nizko gredo, na kateri 
vrtnarijo občasno tudi otroci iz vrtca z namenom, da se otrokom po-
nudi možnost stika z zemljo in rastlinami. Na zeliščnih gredah so cve-
tele sivke, žajbelj, pelin, smilj, šentjanževka, ameriški slamnik, ožepek, 
kamilica in še kaj. V čudovitem čebelnjaku sredi posestva je lastnik 
izčrpno podal svoje čebelarske izkušnje in nas podučil o osnovah 
slovenske kranjske čebele, kranjske sivke. Okrepili smo se z metinim 
ali ingverjevim likerjem, ali pa z žganjem iz robide. Izlet smo zaklju-
čili na fontani vin z možnostjo pokušine osmih različnih vin lokalnih 
pridelovalcev, ali zeliščnim sokom. Postregli so nas z narezki iz sirov, 
suhomesnimi izdelki in svinskimi kračami. 
 
Sobotno popoldne je za nami in dal nam je misliti. Deloven in inovati-
ven lastnik Bogdan Mak na težki prsti z družino živi v sožitju z naravo, 
pristno, slovensko, ljubeče. In na majici je imel verze: »Na svetu si, da 
gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si 
sonce in da s sveta odganjaš sence.«

Darja Pušnik

Srčna moč v Vodolah
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Občina skrbi za okolje
V petek, 10. junija 2022, je v Mariboru potekal svečan podpis listine 
»Konvencija županov« za podnebne spremembe in energijo. Naša 
občina je ena izmed dvanajstih, ki so ta dan pristopile k podpisu in 
se s tem zavezale, da bodo okoljska vprašanja in podnebne spre-
membe visoko na seznamu prihajajočih prioritet. S podpisom smo 
se pridružili že več kot 11.000 podpisnikom konvencije v Evropi. Boj 
proti podnebnim spremembam postaja vedno pomembnejši za 
naše preživetje in kvalitetno bivanje, zato je podnebna nevtralnost 
izjemno pomembna tudi na lokalni ravni.

Nov krog participativnega 
proračuna 

V juniju smo izvedli javne predstavitve projekta »Po maje bi šlo«, kjer smo 
skupaj z občankami in občani obnovili postopke sodelovanja. Ponovno za-
čenjamo dvoletni krog, kjer bo za izglasovane projekte v letih 2023 in 2024, 
na voljo 140.000 EUR oz. po 20.000 EUR za posamezno naselje. 
Predloge zbiramo do 9. septembra 2022, več o participativnem prora-
čunu pa najdete na posebnem letaku, ki ste ga prejeli v gospodinjstva in je 
opisano tudi na občinski spletni strani www.lovrenc.si. Javne predstavitve 
so bile tudi dobra priložnost za izmenjavo mnenj in pogovor o mnogih 
temah ter izzivih, ki so aktualni v naši občini. Hvala vsem za udeležbo ter 
vabljeni k oddaji predlogov za leti 2023 in 2024. 



POLNJENJE BAZENOV 
Zakorakali smo v toplejše dni in s tem v sezono polnjenja bazenov 
in zalivanja vrtov, kar obremenjuje naš vodovodni sistem. Da zaradi 
povečane porabe ne bi prihajalo do pomanjkanja pitne vode, vas 
prosimo, da z vodo ravnate preudarno in varčno ter se držite nasle-
dnjega postopka: 
 
V primeru, da vam bodo vodo dostavili gasilci  
(načeloma za polnjenje nad 5 m3): 
•	 prevoz naročite pri PGD Lovrenc na Pohorju  

na telefonski številki 031 614 582, g. Boštjan Petelin; 
•	 po predhodnem soglasju Občine Lovrenc na Pohorju in če 

razmere dopuščajo tak odvzem, se na podlagi podpisane 
pogodbe med uporabnikom, Občino Lovrenc na Pohorju in 
PGD izvede prevoz in dobava pitne vode. Naročnik pogodbo 
podpiše ob dostavi;

•	 po opravljeni storitvi uporabnik poravna stroške dobave  
pitne vode Občini Lovrenc na Pohorju, prevoz pa  
PGD Lovrenc na Pohorju. 

V primeru, da boste kopalne bazene polnili iz vodovodne pipe 
(načeloma za polnjenje pod 5 m3):
•	 prosimo, da o večjem odvzemu pitne vode obvestite  

vzdrževalca javnega vodovoda Strojne inštalacije Srečko  
Mumel, s. p. na telefonsko številko 041 429 112; 

Le tako bo zagotovljen stalen nadzor nad povečano porabo pitne 
vode in zagotovitev le-te v vsa gospodinjstva naše občine.
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Za trenutek lahko čas zaustavimo 
s fotografijo iz leta 1899, kot je ta s 
Pušnikovega kogla, s pogledom na 
Foka ter severozahodni del Lovrenca. 
Novejša  fotografija prikazuje ta del 
Lovrenca, fotografiranega z istega 
mesta leta 2022.

Max Bedenik                     

LOVRENC PREJ, LOVRENC ZAJ 


