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Od brega, do brega

CELOSTNA REKONSTRUKCIJA TRŠKEGA JEDRA

Dolgo pričakovana rekonstrukci-
ja trškega jedra za naš kraj pomeni 
pomembno, hkrati pa tudi komplek-
sno investicijo. Ne obnavljamo samo 
trške ceste, pač pa se bo hkrati v tem 
delu gradila vsa potrebna in dotraja-
na gospodarska javna infrastruktu-
ra: nova linija vodovoda, nov fekalni 
kolektor ter nova meteorna kanal-
izacija. Celostna rekonstrukcija bo 
poleg izgradnje vozišča zajemala tudi 
izgradnjo novih avtobusnih posta-
jališč, parkirišč, pločnikov in cestne 
razsvetljave.
Izbrani izvajalci, Cestno podjetje 
Ptuj d.d. s partnerji in podizvajalci 
ter nadzornik, Proctor d.o.o., so že 
bili uspešno uvedeni v delo in priče-
li pridobivati vsa potrebna soglasja 
pristojnih služb za začetek gradnje, 
prijavo gradbišča, elaborate zapor in 
podobno.
Ker bo celostna rekonstrukcija teh-
nično in logistično zelo zapleten pro-
jekt, v katerega bomo vpeti vsi občani, 
se bomo na Občini ves čas rekon-
strukcije trudili, da vas bomo o vseh 
spremembah, zaporah, obvozih in 
podobno sproti obveščali. Prve konk-
retnejše informacije lahko pričakuje-
mo v prvi polovici septembra.
Zaradi narave dela in prostora iz-
vedbe rekonstrukcije se lahko zgo-
di, da bo prihajalo tudi do popolnih 

zapor državne ceste. O vseh zaporah, 
delnih ali popolnih in obvozih, ki se 
bodo sproti urejali, se bomo z izva-
jalcem sproti usklajevali in vas ob-
veščali na spletni strani občine www.
lovrenc.si in na Facebook strani, za 
dodatne informacije pa vam bomo 
na voljo tudi na telefonski  številki 
02/63 00 550 in elektronskem naslovu 
obcina@lovrenc.si.

V prihajajočih dneh se bo pričelo s prvimi pripravljalnimi deli na projektu rekonstrukcije državne 
ceste, vse od začetka naselja pri križišču Spodnji trg in Vozniška pot (pri Mercatorju), pa do Hojnikove 
kapele. Meteorna kanalizacija in vodovod se bosta brez bistvenega poseganja v telo ceste obnovila tudi 
izven tega segmenta, meteorna kanalizacija vse do območja nad Tovarno kos in srpov ter vodovod do 
križišča državne ceste s Kovaško cesto.

Občanke in občane ter vse 
udeležence v prometu vljud-
no prosimo za razumevanje 
in strpnost ter upoštevanje 
prometne signalizacije, ki 
bo med rekonstrukcijo naša 
stalnica.  
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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: Comtec d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Ekskurzija Zeliščarskega krožka Srčna moč.

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

Sreda, 7.00 zjutraj, avtobus, odhod. 
Smeh in neprekinjeno žlobudran-
je o zdravilnih zeleh na naravnih 
rastiščih, pa na vrtu, o praksah 
sušenja, zeliščih v glažu, prelitih z 
oljem ali alkoholom in zeliščih na 
krožniku prekine vodja, organiza-
tor in predsednik Krožka ter odredi 
odmor za kavo in prvi sendvič. Po 
vrnitvi v avtobus sledi razkuževan-
je v skladu z zeliščarsko doktrino 
in kaj kmalu strm vzpon po zaviti 
poti na tokratno ciljno destinacijo – 
Hišo zelišč v Idrijskih Krnicah. Pos-

estvo na skoraj 1000 m nadmorske 
višine, obdano s travniki, gozdovi in 
ošiljenimi vrhovi odlikuje izjemna 
rastlinska pestrost, ki je posledica 
prepleta dinarsko-kraškega sveta 
s predalpskim. Lastnica in ustvar-
jalka zanimivih okrasno-zeliščnih 
zasaditev, Lara Lapajne Golob, nam 
pove, da imajo zdravilne rastline na 
tem področju edinstven kemični 
profil in da na posestvu po načelih 
ekološke pridelave že od leta 2016 
pridelujejo, ročno nabirajo, naravno 
sušijo in po receptih starih mam 
pripravljajo čaje, likerje ter mazila iz 
okrog 60 različnih zdravilnih rastlin. 
Sprehod med metami in nepetami, 
potonikami, okrasnimi dresnimi, 
timijani, verbenami, ameriškimi 
slamniki, pelinom, krvomočnica-
mi, kamilicami, meliso, ognjičem, 
smiljem, arniko, plahtico, šipki in 
ribezom ter mnogimi drugimi zak-
ljučimo z ogledom vrta vile Sibile 
s prav posebno in predvsem otro-
kom namenjeno zasaditvijo, kjer 
ponovno sobivajo okrasne rastline 
in zdravilne zeli. Okrepčamo se s 
pehtranovo potico, šilcem Oglarje-
vega požirka ter stare knapovske 
pelinove pijače Geruš. Kljub sodob-
nemu okusu prilagojeni tradicio-
nalni recepturi (včasih zgolj špirit 
in pelinov čaj) je Geruš res krepko 

grenkega okusa, a kaj ko v Idriji 
knap pač ni klekljal! So pa klekljale 
Idrijčanke in zgodovino klekljanja 
čipk v Sloveniji, to na Unescov sez-
nam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva uvrščeno dejavnost, si 
ogledamo v Mestnem muzeju, na 
gradu Gewerkenegg. Zbirka obse-
ga več kot 8.000 predmetov. Med 
čipkami so na ogled predvsem id-
rijske, samostojne in na tekstilije 
všite čipke, različne vzorčne pred-
loge, pripomočki za klekljanje, tr-
govski katalogi čipk, učni načrti 
in spričevala Čipkarske šole Idrija, 
ki neprekinjeno deluje že od leta  
1876, vodička pa sede tudi za kor-
pec z bulo in že kleklji zapojejo ter 
prsti poletijo, niti pa s križanjem, 
sukanjem in pretikanjem nadalju-
jejo ustvarjati idrijski ris. 

Iz Lovrenške Pajštve se bo spet kadilo
Tudi letos smo se v Turističnem 
društvu s pomočjo prostovoljcev 
odločili zakuriti v naši sušilnici sad-
ja ali po domače pajštvi. S sušenjem 
bomo pričeli v začetku septembra in 
ga izvajali predvidoma tri tedne, ozi-
roma glede na povpraševanje.

Če bi tudi vi sadje radi posušili na 
naraven način, vas vabimo, da to 
storite v naši pajštvi.
Pokličite nas na tel. št.:
031 307 808 (Emil Vezjak) ali
041 342 552 (Vera Goričan).
»Za vlko noč bojo pa moti drč klecn-
prot spekli.«

TD Lovrenc na Pohorju

Ekskurzijo končamo kot se spodobi, 
z idrijskimi žlikrofi – prvo slovens-
ko jedjo, ki smo jo Slovenci zaščitili 
na ravni EU kot ”Zajamčeno tradi-
cionalno posebnost”. Odlično!
Sreda, nekaj po 20. uri, avtobus, pri-
hod. Rahlo utrujeni, dobre volje in 
polni vtisov ter novega znanja si 
zaželimo vse dobro in do ponovne-
ga snidenja na sestanku Krožka 1. 
sredo v septembru!  

Zeliščarski krožek Srčna moč

»Parvo so joboke na klocne narezali, pal so jh pa v pajštvo dali.«
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Pomoč na domu Zeliščarke svetujejo

Pričetek del na Čebelarski ulici in Žagarski poti

Izvedla se bo celovita rekonstrukci-
ja vozišča s primernim odvajanjem, 
pločnikom za pešce, ureditvijo tlako-
vanega večnamenskega prostora pri 
Čebelarskem domu, izgradnja pod-
pornih zidov in sanacija podpornih 
konstrukcij ter cestna razsvetljava. 
Glede samega projekta smo v mese-
cu juliju organizirali skupni sestanek 
s stanovalci in lastniki zemljišč ter 
se skupaj dogovorili o podrobnos-
tih samega projekta. Trenutno smo 
v zaključni fazi javnega naročila za 
izbiro izvajalca del. Pričakujemo, da 

Naše vrečke in kozarci so polni posušenih 
zdravilnih rastlin, saj se je kljub muhastemu 
poletju našel pravi in primeren čas za nabi-
ranje darov narave. 
Poletje se torej izteka in tu je jesen – čas, ki ga 
zeliščarji posvetimo koreninam.
Rastline imajo različne vrste in oblike 
podzemnih delov, ki so najpogosteje res ko-
renine različnih oblik (nitaste, šopaste, vre-
tenaste, razvejane, vlaknaste, olesenele), gre 
pa lahko tudi za spodnji del stebla, ki je čisto 
pogreznjen v tla in le opravlja naloge korenin. 
Taki posebneži med podzemnimi deli so čeb-
ula – preobraženo steblo (čebulni krožec) s 
preobraženimi listi (sočni in suhi luskolisti), 
gomolj – zadebelitev koreninskega ali stebel-
nega dela rastline in korenika, ki je dejansko 
tudi podzemno steblo iz katerega izraščajo 

nadomestne korenine.   Dolga, tanka steb-
la, ki se plazijo vodoravno pod ali nad tlemi 
in se tu in tam zakoreninijo ter mnogokrat 
poženejo tudi nova stebla, so živice (npr. pri 
jagodnjaku).
Jesen je torej ravno pravi čas za nabiranje ko-
renin ali delov rastlin, ki jih smatramo za ko-
renine.  Nabiramo jih pozno v jeseni in zgodaj 
spomladi, ko se v njih nabere dovolj snovi, ki 
rastlinam prihodnjo sezono omogočijo pon-
ovno uspešno rast. Konec avgusta, septem-
bra in oktobra (če je vreme primerno – brez 
snega, lahko tudi kasneje) in zgodaj spomladi 
– februarja ali marca, izkopavamo korenine. 
Ne poskušajmo jih izkopavati z majhnim 
pipcem ali lopatko. Vse korenine imajo v 
sebi zdravilne sokove, za katere želimo, da v 
koreninah tudi ostanejo. Potrudimo se torej, 
da jih izkopljemo nepoškodovane. Prav tako 
izkopanemu ne odrežimo zelenega dela, am-
pak ga, ponovno v izogib odtekanju sokov, 
pustimo. Korenine opremo, a ne z nožem ali 
grobo krtačko, cele obesimo na vrvico, na 
zračno mesto in pustimo, da se do kraja po-
sušijo. Le popolnoma suhe narežemo, ali še 
bolje zmeljemo v prah, in uporabimo za mac-
erate, tinkture ali čaje. 
V tem obdobju ne pozabite na: baldrijan 
(tudi za izdelavo tinkture mora biti korenina 
popolnoma suha in zmleta ali drobno na-
rezana), gabez (posebej zanj večina zeliščar-
jev svetuje uporabo sveže korenine, ki jo na-
ribano, kot nekaj centimetrov debel obkladek 
uporabimo za lajšanje težav ob zvinih, izpa-
hih in podobnih težavah. Nikoli pa gabeza 
ne dolgotrajno, saj ima tudi skozi kožo neg-
ativen vpliv na jetra. Nabiramo še korenine 
gladeža, jegliča, luštreka, pirnice, potrošnika 
ali cikorije, regrata, sleza, srčne moči, dišeče 
vijolice … Tudi mnoge druge korenine so up-
orabne, bomo pa prav gotovo zadovoljni, če 
bodo naštete v naši zeliščni zbirki.

Zeleščarski krožek Srčna moč

ZAVOD DANICA
Lovrenc na Pohorju 
v naši občini že vrsto 
let opravlja storitev 
Pomoč na domu, ki je 
namenjena pretežno 

starejšim osebam, ki živijo na svo-
jem domu, vendar se zaradi bolezni 
ali drugih težav povezanih s sta-
rostjo ne morejo več v celoti os-
krbovati ali negovati sami, niti tega 
v zadostnem obsegu ne zmorejo 
njihovi svojci ali sosedje. S pomoč-
jo na domu se nadomesti potrebo 
po institucionalnem varstvu ter 
se tako posamezniku omogoči, da 
lahko čim dlje ostane v domačem 
okolju. Zaposlene oskrbovancem 
nudijo pomoč pri temeljnih vsa-
kodnevnih opravilih, gospodinjsko 
pomoč ter pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov. 
Da bi bila storitev dostopna vsem, ki 
pomoč potrebujejo, Občina Lovrenc 
na Pohorju sofinancira 80 % cene 
storitev, uporabniki pa lahko na 
Centru za socialni delo uveljavljajo 

tudi oprostitev plačila po ceniku.

Mladi za Lovrenc
Občina Lovrenc na Pohorju je tudi 
med letošnjimi počitnicami za di-
jake in študente organizirala počit-
niško delo. K sodelovanju smo 
povabili vse, ki bi želeli del svojega 
prostega časa preživeti malo dru-
gače, spoznati Lovrenc iz drugačne 
perspektive ter ob druženju nared-
iti nekaj dobrega za svoj kraj. Mladi 
so se pridružili našim delavcem v 
režijskem obratu in za delo poprijeli 
resno in zavzeto. Uredili so okolico 
pokopališča v Puščavi, pomagali pri 
košnji trave in čiščenju tlakovanih 
površin ter pometli ceste in pločnike, 
pomagali pa so tudi pri organizaciji 
Jezernikovih dni. 
S počitniškim delom želimo pri mla-
dih spodbujati medsebojno ter med-

generacijsko povezanost in pov-
ezanost s krajem, v katerem živijo. 
To je tudi priložnost za ustvarjan-
je novih poznanstev in sklepanje 
novih prijateljstev. Eden od glavnih 
namenov akcije pa je spodbujanje in 
utrjevanje pomena čistega in urejen-
ega  okolja, v katerem živimo. 

bo izvajalec del izbran v začetku sep-
tembra in da se bodo dela končala 
konec meseca oktobra.

Prebivalce ulice, občanke in občane 
vljudno prosimo za razumevan-
je in strpnost ter upoštevanje pro-
metne signalizacije v času rekon-
strukcije. O vseh zaporah vas bomo 
sproti obveščali na spletni stra-
ni občine, za dodatne informaci-
je pa vam bomo na voljo na tel. št.  
02/63 00 550 ali na elektronskem 
naslovu obcina@lovrenc.si.

V jesenskih mesecih načrtujemo dela v okviru rekonstrukcije cest 
Čebelarska ulica in Žagarska pot - Čebelarski dom. 

CENIK STORITVE POMOČI NA DOMU
• delovni dan, dopoldan: 3,69 €/uro
• sobota, popoldan: 5,33 €/uro
• nedelja, prazniki: 6,42 €/uro

Od konca lanskega leta Zavod Dan-
ica izvaja tudi brezplačne prevoze 
»Sr(e)čno na poti«, z januarjem 
2020 pa je prevzel tudi Dnevni cen-
ter v Lovrencu in Rušah, kjer se 
uporabniki družijo, ustvarjajo in na 
tak način vzdržujejo socialne stike. 
S strokovnim pristopom in pestrim 
programom si izvajalke prizadeva-
jo, da bi se v Dnevni center vključi-
lo čim več ljudi.
Poleg pomoči na domu Zavod Dan-
ica s 15 zaposlenimi  in delavci iz 
programa javnih del izvaja tudi 
patronažno varstvo, osebno asis-
tenco in socialni servis, program 
paliativne oskrbe in program za 
starejše ter različne preventivne 
programe za vse generacije.
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Varno v šolo

Bliža se 1. september in z njim začetek 
šole, ko bo na cestah spet vse polno 

Kava z županom
Za nami je druga Kava z županom, ki 
smo jo uvedli v mesecu juliju in jo iz-
vajamo vsako prvo sredo v mesecu. No-
vost prebivalcem Lovrenca omogoča, 
da pridejo v stik z županom direktno in 
izven uradnih ter brez predhodne na-
jave. Z dosedanjim odzivom smo zelo 
zadovoljni, saj se je že prvič pri županu 
oglasilo več občank in občanov, ki so 
se z njim pogovarjali o najrazličnejših 
temah ter skupaj iskali možne rešitve. 

Naslednja Kava z županom bo v 
sredo, 2. septembra 2020, med 16. in 
18. uro. 

Vljudno vabljeni!

Planinsko društvo
Planinsko društvo v letu prazno-
vanja svoje 50-letnice ustanovitve 
kljub negotovim razmeram ne 
miruje. Poleg izletov, ki jih pogoju-
je spremenljivo vreme, smo pred 
lovrenško nedeljo izvedli tradi-
cionalni 26. pohod na Lovrenška 
jezera, ki se ga je udeležilo nepriča-
kovano veliko stalnih udeležencev, 
še posebej veseli pa smo bili novih 
iz bolj oddaljenih krajev naše do-
movine. Mladina ob ugodnem vre-

otrok. Zlasti v prvih dneh, ko bodo vsi 
še razposajeni in z mislimi pri vsem, 
kar so doživeli med počitnicami, 
moramo biti vozniki motornih vozil 
še posebej previdni, zlasti v okolici 
šol in vrtcev. Skrb za varno pot svojih 
šolarjev je v veliki meri odvisna tudi 
od staršev. Zato ne bo odveč, če jih že 
v dneh pred pričetkom pouka začne-
jo privajati na pot, ki jih vodi od doma 
do šolskega poslopja. Starši lahko s 
prikazom pravilnega prečkanja pre-
hodov za pešce in opozarjanjem na 
nevarne dele, ki zahtevajo še posebno 
previdnost, veliko storijo za varnost 
in nič ne bo narobe, če “vajo” ponovijo 
tudi z otroki, ki se v šolo odpravljajo 
že drugič ali tretjič. Skrb za prometno 
varnost šolarjev, še posebej tistih na-

jmlajših, se ne sme končati že po ne-
kaj dneh od začetka novega šolskega 
leta, saj je šolska mladina izpostavl-
jena nevarnosti na cesti vse leto. Pro-
metna vzgoja in priprava otrok za sa-
mostojno sodelovanje v prometu pa 
bo uspešna le, če otroka učimo, kako 
naj ravna v prometu in to utrjujemo 
tudi s svojim zgledom.

V skladu z usmeritvami na področ-
ju zagotavljanja varnosti cestnega 
prometa se bodo tudi letos ob začet-
ku šolskega leta v okolici lovrenške 
osnovne šole in vrtca izvajale ustal-
jene aktivnosti, ki bodo še dodatno 
prispevale k umirjanju prometa in 
otrokom omogočile, da bodo varno 
sedli za šolske klopi.

menu vsako sredo popoldan ple-
za v puščavskem kamnolomu in 
kot običajno je tudi letos sredi 
avgusta tam potekalo tekmovan-
je, na katerem so si vsi udeležen-
ci prislužili nagrade za pogum 
in trud. V minulem tednu smo v 
naravnem ambientu plezališča 
v Puščavi izvedli še večerni kino 

ZATO: Prilagodimo hitrost in način vožnje, bodimo še bolj pozorni in previdni kot 
običajno, predvsem pa upoštevajmo navodila policistov in ostalih, ki bodo v teh dneh 
skrbeli za prometno ureditev v okolici šole in vrtca.

“PO MAJE BI ŠLO” - delavnice

Na delavnicah boste lahko izvedeli 
vse, kar vas v zvezi z omenjenim 
projektom zanima, praktično boste 
lahko oblikovali osnutke predlogov 
projektov, ki jih boste lahko kot 
občani oddali, sicer pa vam bo na 
voljo tudi strokovna pomoč za vaša 
morebitna vprašanja. 
Udeležba na delavnicah ni pogoj 
za oddajo vašega predloga ali za 
udeležbo na glasovanju. Udeležite 
se lahko katere koli delavnice ali 
kar vseh (ni torej važno, iz katerega 
naselja prihajate).

Delavnice bodo potekale v spodaj nave-
denih terminih med 17. in 19. uro:

• 27. 8. 2020 za Činžat: Pošta na Činžatu
• 31. 8. 2020 za Rdeči Breg: Prireditveni 

prostor
• 2. 9. 2020 za Lovrenc – naselje: 

Prireditveni prostor
• 4. 9. 2020 za Recenjak: Prireditveni 

prostor
• 7. 9. 2020 za Kumen: Prireditveni 

prostor
• 9. 9. 2020 za Ruto in Puščavo (s Kurjo 

vasjo): Gostilna Kores

Vljudno vas vabimo, da se udeležite informativnih delavnic, na katerih bo 
predstavljen participativni proračun in pojasnjen način vašega sodelovanja.

Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja okužb 
se bo na delavnicah vodil ustrezen seznam prisotnosti, vse udeležence pa tudi prosimo, 
da upoštevajo vsa navodila in ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

pod zvezdami s projekcijo več kra-
jših gorniških filmov. Tudi prihodn-
je mesece načrtujemo skoraj vsak 
vikend dejavnosti, zato spremljajte 
najave v planinski omarici in na 
spletnih straneh. Če bodo razmere 
dopuščale, za nedeljo, 27. septem-
bra, načrtujemo slavje ob 50-letnici 
društva s celodnevnim dogajanjem 
na Lovski koči.


