
O PODRUŽNIČNI ŠOLI ŠENTLOVRENC…. 

V letošnjem šolskem letu praznujemo 154 let šolstva v Šentlovrencu. Prvi pouk v 
branju, pisanju in računanju je pričel v Šentlovrencu gimnazijec Vinko Kmet na 
očetovemu domu v vasi Krtina. Umrli bogataš Mihael Šivavec je fari zapustil 3000 
gold, za ta denar so kupili zemljo za stavbo.  

Šola je v teh letih doživela več prenov. Zadnja energetska sanacija šole je bila v 
šolskem letu 2013/2014.  

V septembru 2018 je KS Šentlovrenc uredila prostore še v KD Šentlovrenc za 
potrebe pouka za učence 1. in 2. razreda zaradi prostorske stiske, saj je v šoli 
gostoval vrtec.  

Danes šolo obiskuje 50 učencev, ki so vključeni v 2 kombinirana oddelka in en čisti 
oddelek ter dva oddelka podaljšanega bivanja. Ponosni smo na učne dosežke naših 
učencev. V kraju samem pa z gledališko dejavnostjo in petjem netimo iskrico 
kulture in družabnega življenja. 

IZ ZGODOVINE SREČANJ… 

Prvo srečanje podružničnih šol je bilo 25. 5. 1989 na Primskovem. Pobudnica zanj 
je bila učiteljica Marinka Vidgaj, ki je poučevala na PŠ Primskovo. Udeležili so se ga 
učenci in učiteljice z Javorja, Primskovega, iz Velike Kostrevnice in Štangarskih 
Poljan. Leta 1995 je pobudnica krog podružničnih šol razširila in na srečanje 
povabila še PŠ Temenica, PŠ Hrastov Dol in  nekaj let kasneje še PŠ Šentlovrenc. 

Srečanj so se vselej udeležili tudi ravnatelji sodelujočih osnovnih šol, ki so sčasoma 
na obisk pritegnili še župane. 

Od vsega začetka so srečanja namenjena druženju vrstnikov manjših bližnjih šol, 
seznanjanju z  znamenitostmi kraja in posebnostmi šole gostiteljice in druženju 
učiteljic ter medsebojni izmenjavi izkušenj. 

( povzeto: https://www.dups.si/srecanje-ps/ 

       VABILO    
VLJUDNO VAS VABIMO NA SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL,  

26.5.2022 V ŠENTLOVRENCU. 

 

PŠ ŠENTLOVRENC, PŠ VELIKA KOSTREVNICA, PŠ TEMENICA 

PŠ ŠTANGARSKE POLJANE, PŠ PRIMSKOVO 

 

V virtualnem vabilu vas na srečanje vabita Ana Primc in Nace Barle, 

učenca 4. razreda PŠ Šentlovrenc.  

Veselimo se srečanja z vami! 

 

Vodja PŠ Šentlovrenc                                                          Ravnatelj OŠ Trebnje 

       Teja Zajec                         Šentlovrenc, 17.5.2022             Rado Kostrevc 

 



 

 

PROGRAM SREČANJA 

 

8.20- PRIHOD UČENCEV, UČITELJEV IN OSTALIH VABLJENIH GOSTOV 

 

8.40- KULTURNI PROGRAM  

 

9.15- MALICA ZA UČENCE IN POGOSTITEV  

 

10.00- ODHOD NA VELIKO LOKO Z AVTOBUSOM- 1. SKUPINA  

 

10.05- ODHOD NA VELIKO LOKO Z AVTOBUSOM- 2. SKUPINA 

 

10.15- 11.15- POHOD PO TRIM STEZI LOŠKA LISIČKA 

 

11.15-11.30- SLADOLED IN ODHOD DOMOV 

 

 

 

 

TRIM STEZA LOŠKA LISIČKA  

Trim steza »Loška lisička« je krožna gozdna pot dolga 4,20 km. Začetek in konec Trim steze 

je na robu vasi Velika Loka (v središču vasi se pri cerkvi z glavne ceste zavije v dolino proti 

poljem in travnikom, kjer se ob robu gozda nahaja večji prostor za parkiranje). Ker je Trim 

steza krožna pot in je del lokalnih gozdnih poti, je priključitev oz. začetek poti mogoč tudi iz 

drugih krajev (Kamni potok, Breza, Pluska). Pot poteka ves čas po makedamski podlagi in je 

zato primerna za uporabo skozi celo leto, ne glede na vremenske vplive. 

Trim steza »Loška lisička« je zelo razgibana saj je na celotni trasi potrebno premagati 131 

višinskih metrov. Poleg tega so ob Trim stezi postavljeni štirje vadbeni otoki, na katerih 

lahko obiskovalci poskrbijo za dodatno krepitev vseh mišičnih skupin na najsodobnejših 

zunanjih vadbenih napravah, ki so povsem varne za uporabo in certificirane. Na vseh 

vadbenih napravah so opisi pravilne izvedbe vaj različnih težavnosti in povezave do video 

posnetkov demonstracij izvedbe posamezne vaje. Tako lahko vsak izbere sebi primerno 

vajo. Predvsem mlajši obiskovalci vadbene naprave radi izkoristijo tudi za igro in plezanje 

ter največkrat poiščejo sebi lastne načine za gibanje po njih. Postavitev vadbenih otokov 

na Trim stezi »Loška lisička« je sledeča (če se iz izhodiščne točke na Veliki Loki odpravite v 

smeri urinega kazalca): 

 Vadbeni otok »Panorama« – naprave za vadbo ravnotežja in vadbo mišic 
zgornjega dela telesa, ki je primerna tudi za starejšo populacijo. 

 Vadbeni otok »Lipov gaj« – naprave za vadbo mišic zgornjega dela telesa ter 
mišic trebuha in hrbta. 

 Vadbeni otok »Pod skalco« – naprave za vadbo mišic spodnjega dela telesa. 

 Vadbeni otok »Terase« - naprave za vadbo mišic trebuha in hrbta ter naprave za 
raztezanje. 

Posamezni vadbeni otoki so razdeljeni enakomerno po celotni trasi Trim steze in v večjem 

delu dneva v senci. Ob stezi se dodatno nahajajo še tri klopce, ki lahko služijo za kratek 

oddih in uživanje ob zvokih, ki nam jih lahko pričara gozd in njegovi prebivalci ali pa se ob 

uporabi domišljije spremenijo v dodatne vadbene naprave. 

V zadnjem času smo se začeli zelo dobro zavedati pomena redne športne vadbe v naravi. 

Trim steza »Loška lisička« ponuja prav tako možnost za športno vadbo, katere intenzivnost 

si lahko prav vsak prilagodi svojim lastnim željam in potrebam. Poleg tega predstavlja Trim 

steza izvrsten naravni poligon za opazovanje narave in živali v njej, saj nas lahko, če nismo 

preglasni, marsikdaj preseneti kakšna srna, zajec ali pa celo lisička.  


