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Od brega, do brega

Rezultati glasovanja participativnega proračuna “PO MAJE BI ŠLO”
Živimo v času velikih preizkušenj, ki tako ali drugače vplivajo na naša življenja. Nedvomno je to čas, 
v katerem se bo pokazalo, kako pomembno je stopiti skupaj, se povezati, strniti ideje ter jih izpeljati 
v dobro skupnosti. Občani Občine Lovrenc na Pohorju ste lahko predlagali porabo sredstev participa-
tivnega proračuna v okviru projekta Po maje bi šlo. Prav vsak je lahko aktivno so-kreiral okolje, v kate-
rem živi, pa naj si bo to priprava predloga ali pa zgolj podpora dobri ideji. Uspešna izvedba glasovanja 
je potrdila, da nikakor niste brezbrižni do naše skupnosti.
»Vsak projekt je priložnost za učenje, ugotavljanje težav in izzivov, iznajdbe in izume.«
David Rockwell

Župan, Marko Rakovnik

Zgoraj navedeni izbrani projekti se bodo predlagali v potrditev Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju v okviru proraču-
na za leto 2021 in 2022. V teh dveh letih bodo tudi izvedeni. Za preostanek sredstev po naseljih, vključno s celotnim zneskom v 
naselju Puščava, kar skupno predstavlja 40.100 EUR, bomo postopek zbiranja predlogov in glasovanje ponovno izvedli v nasled-
njem letu.

Hvala vsem za sodelovanje in aktivno vključevanje. S takšnim pristopom in projekti bomo kvaliteto 
bivanja v našem kraju le še izboljšali.   

V soboto, 7. novembra, smo zaključili fazo glasovanja o prejetih predlogih. Skladno s postopkovnikom je Odbor za gospodarstvo, 
turizem in kmetijstvo skupaj z Občinsko upravo pregledal vse prejete glasovnice ter pripravil pregled projektov po naseljih, ki so 
prejeli največ glasov. V primeru, da je izglasovani projekt presegal finančni okvir v naselju, se je preskočil in se je vključil nasled-
nji predlog, ki je ustrezal finančnemu okvirju. Podrobnosti so na volju na spletni strani Občine pod zavihkom “PO MAJE BI ŠLO”.
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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

Drugi val epidemije

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

Verjamemo, da se v času epidemije sreču-
jete z različnimi stiskami in težavami, ki 
se bodo morda za mnoge v prihajajočih 
prazničnih dneh še poglobile Zato bi vas 
radi opozorili na različne naslove, na ka-
tere se lahko v iskanju rešitve obrnete, in 
aktivnosti, ki jih v naši občini izvajamo za 
pomoč občankam in občanom.

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči v 
primeru strahu in stiske ali samo za pod-
poro in pogovor se lahko obrnete tudi na 
telefone za pomoč v stiski in na Zavod 
Danica na telefonsko številko 051 201 070.

Če potrebujete zdravstveno pomoč ali 
strokovni nasvet, pokličite Zasebno am-

Zgodovinski pričetki ustanovitve DU Lovrenc

zakona. Poseben seminar za delegat o 
zakonu za socialno zavarovanje se je 
vršil dne  2.3.1950 pri glavnem odbo-
ru Društva upokojencev v Ljubljani na 
Miklošičevi cesti 22. Potem je glavni 
odbor Društva upokojencev LRS v Lju-
bljani poslal svojega delegata v Lovrenc, 
kateri je predaval in pojasneval oba za-
kona na sestanku, ki se je vršil 17.3.1950 
ob 9 uri. Velika težava je bila tudi glede 
uradnih prostorov, katerih se ni mog-
lo nikjer dobiti. Mnogo dela je bilo pri 
privedbi na nove pokojnine. Občni zbor 
glavnega odbora Društva upokojencev v 
Ljubljani se je vršil dne 3.9.1950 ob 9 uri 
30 v dvorani doma sindikatov na Mik-
lošičevi cesti 22. V jeseni se je vršil tudi 
vpis državnega posojila.
Članarina v letu 1950 je znašala din 
10.-mesečno, prispevek v posmrtnins-
ko ustanovo pa 20.-din mesečno. Pod-
ružnici je ostalo od članarine 40% in od 
posmrtnine pa 5% za administrativne 
potrebe. Vsaka prireditev, sestanki in 
občni zbor se je moralo prijaviti na 
notranji odsek okrajnega odbora in to 
najkasneje 48 ur pred pričetkom radi 
dovoljenja. Vsaka taka prijava se je  
kolkovala z din 10.-
Dne 31.12.1950 je podružnica štela 68 
članov od teh pri posmrtninski usta-
novi 16 neposrednih in 7 posrednih. 
Seje in sestanki so se vršili po potrebi. 
Občnega zbora v tem letu ni bilo.

Se nadaljuje...

Marjana Perklič

Drugi val epidemije je ponovno korenito posegel v naša življenja. Sprejeti ukrepi za zajezitev in obvla-
dovanje širjenja okužb nam povzročajo nemalo težav. Zaprle so se šole, trgovine, ustavilo se je javno 
življenje. A zavedati se moramo, da so nujni in da zgolj sprejemanje ukrepov ni dovolj.

bulanto splošne medicine dr. Metke Fišer 
Zobovič na telefonsko številko 02 675 55 52.

Učencem in dijakom, ki se v času epidemi-
je šolajo na daljavo, je Občina Lovrenc 
na Pohorju v sodelovanju z Osnovno šolo 
Lovrenc na Pohorju organizirala pripravo 
brezplačnega toplega obroka za vse, ki so 
do njega upravičeni.

V stiski se lahko obrnete tudi na Rdeči križ 
Lovrenc na Pohorju in Karitas.

Vsi si želimo, da bi se lahko čim prej vrni-
li v normalno življenje, kar bomo dosegli 
le, če se bomo držali ukrepov in ravnali 
odgovorno.

S sodelovanjem, odgovornostjo, solidar-
nostjo ter s spoštovanjem sočloveka, 
njegovega zdravja in načina življenja, 
lahko naredimo ogromno. Skupaj bomo 
zmogli. 

Ostanite zdravi!

Potrebno je sodelovanje in zaupanje. Prav vsi moramo ponotranjiti samozaščitno obnašanje 
in mu dosledno slediti. Spoštovanje omejitev gibanja, omejitev socialnih stikov in osnovnih 
zaščitnih ukrepov je nujno za zaščito nas samih, naših svojcev, kolegov v službi in drugih. 

Če potrebujete pomoč pri naba-
vi hrane, nujnih življenjskih po-
trebščin, zdravil, to sporočite na 
telefonsko številko 02 630 05 50 
ali 031 397 398 oziroma nam 
pišite na obcina@lovrenc.si. 

Društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju je bilo ustanovljeno 4. decembra 1949 in 
deluje nemoteno že 70 let. S svojim delovanjem spodbuja svoje člane k aktivnemu 
življenju in delovanju na področju kulture, športa, rekreacije, vse v duhu vzajem-
nosti, srčne kulture in spoštovanja do vseh. V društveni kroniki so zapisane za-
nimive podrobnosti vse od pričetka delovanja do danes, ki vam jo v obliki »nadal-
jevanke« predstavljamo v občinskem mesečnem časopisu. 

USTANOVITEV PODRUŽNICE
Dne  4.decembra 1949 se je sklical 
ustanovni občni zbor, katerega se je 
udeležilo že lepo število članov in tudi 
nečlanov.Ta občni zbor je vodil tajnik 
podružnice Maribor tov. Retel Franc, 
kateri je obrazložil pomen društva, delo 
in  pravila društva upokojencev.  Or-
ganiziranih članov je bilo 46, od teh je 
pristopilo v posmrtninsko ustanovo 8, 
posrednih članov je bilo 5. Na tem obč-
nem zboru je bil izvoljen sledeči odbor: 
Za predsednika tov.  Goznik Matevž, 
podpredsednik Sračnik Ivan, tajnik Ig-
lar Ferdo, blagajnik Habit Florjan;
Odborniki: Jelenko Henrik, Javornik 
Lenart, Lesjak Jakob, Operčkal Elizabe-
ta, Vobovnik Jožefa, Koper Ana;
Nadzorni odbor: Ras Anton, Baltazar 
Karl in Vrenčur Filip:
Delegat za občni zbor RO Ljubljana: Pa-
jnik Franc

Leto 1950
V tem letu je bila borba za živilske na-
kaznice  za upokojence kakor tudi 
pomanjkanje raznih živil, predvsem 
mesa. Težave so tudi bile glede ta-
jniškega poslovanja, posebno vpeljava 
vložnega zapisnika, zato tudi nimamo 
prave evidence odposlanih dopisov. V 
tem letu je  stopil v veljavo novi zakon 
o pokojninah in zakon o socialnem za-
varovanju Težave so bile v tem, da ni 
bilo sposobnega člana, kateri bi pojas-
neval in predaval vsaj bolj važne člene 
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Kotlovnica v Osnovni šoli

Zeliščarke svetujejo
NAJ BODO PRAZNIKI ČAROBNI
Prihajajo za mnoge najlepši dnevi v letu. Z 
dekoracijo doma, z barvami in aromami, ki jih 
izbiramo, lahko že tako prazničnemu vzdušju 
dodamo še »tisto pikico« čarobnosti. Krasitev 
doma je zelo stara navada, ki je po verovanju 
odganjala zle duhove, z njo pa so ljudje prosili 
tudi za dobro letino in zdravo živino. 
Bela omela je v krščanskem svetu simbol 
nesmrtnosti. V srednjem veku so njeno silno 
moč hvalile vse zeliščarske bukve in še danes 
velja za idealno pomoč tudi za uravnavanje 
krvnega tlaka. Lepo okrašena, s pisanim tra-
kom in obešena nad vrata je simbol miru in 
sprave. Kelti so belo omelo častili in z dreve-
sa jo je smel odrezati le svečenik, danes pa 
verjamemo, da prinaša poljub pod belo omelo 
srečo in večno zvestobo.
Cimet in njegov klasičen praznični vonj, vz-
budi občutke topline in sreče. Ko napolnimo 
dom z njegovim vonjem, poskrbimo za dvig 

Čebelarska in Žagarska pot
Rekonstrukcija Čebelarske in Žagarske poti, vredna skoraj 170.000 evrov, je 
zaključena.

Cesta na Rdeči breg
V mesecu novembru se je zaključila rekonstrukcija ceste na Rdeči Breg »pri 
Štancerju«, v vrednosti 150.000 evrov. Občina je iz naslova »Sanacija škode po 
neurju 2017« pridobila nepovratna sredstva v višini 118.000 evrov, preostanek 
sredstev investicije pa je zagotovljen v občinskem proračunu.

razpoloženja, obujanje lepih spominov, hkrati 
pa družino zaščitimo z njegovimi antisep-
tičnimi lastnostmi.
Janežev vonj tudi spada med tradicionalne 
praznične vonje, v Evropi ga tradicionalno 
uporabljamo ob praznični peki. Vonj janeža 
je odličen za lajšanje stresa in izjemno dobro 
vpliva na sproščanje in pomiritev.
Nageljnove žbice – klinčki nas spomnijo na 
okus najboljših kuhanih vin. Njihov tipičen 
topel in bogat vonj je nepogrešljiv v vsakem 
prijaznem zimskem domu. Pozimi je sploh 
dobrodošel, saj pomaga pri težavah s sinusi 
in prehladi.
Muškatni orešček brez dvoma vpliva na 
spomin in nas obda s prijetnimi nostal-
gičnimi občutki. Uporabljamo ga za peko in 
popestritev toplih pijač, njegov vonj pa zelo 
dobro vpliva na psihično počutje, pomaga pri 
spancu in je naravni afrodiziak. 
Pomaranče – vsi citrusi so bili v preteklo-
sti tako dragoceni, da so bili zelo zaželeno 
darilo za božič. Zime brez pomaranč si ne 
predstavljamo. Če jim uporabimo skupaj z 
nageljnovimi žbicami in cimetom, pričaramo 
popoln praznični vonj.
Bor deluje antiseptično in antibakterijsko. 
Tako nas zaščiti, hiša pa čudovito zadiši po 
božično novoletni jelki – popolno! 
Cedra in njen vonj nam dajeta občutek 
domačnosti in udobja, prav “pocrklja” nas, ko 
skozi okno opazujemo mrzlo zimo. Izvlečki 
cedre stimulirajo metabolizem in pomagajo 
lajšati kašelj. 
Vsi, ki ste poleti pridno nabirali in sušili 
zelišča, jih lahko sedaj s pridom uporabite 
in pripravite prisrčna ter izvirna darilca: 
različne zeliščne soli (za kuho in za nego 
telesa), začimbne mešanice za kuho in peko 
(sladko in slano), razna masla, kreme, pilinge, 
kopalne soli, … 

Zeliščarski krožek Srčna moč

Vsem prebivalcem ulice ter občankam in občanom se zahvaljujemo za sodelovanje ter razume-
vanje v času rekonstrukcije, za katero verjamemo, da bo izboljšala kakovost življenja v ulici. 

V okviru investicije je izvajalec del CP Ptuj 
izvedel celovito rekonstrukcijo vozišča s 
pločnikom za pešce, ureditvijo tlakovanega 

večnamenskega prostora, odvodnjavanjem, 
sanacijo fekalne kanalizacije, izgradnjo 
podpornih zidov in cestno razsvetljavo.

V okviru investicije se je cesto zavarovalo s kamnitimi zložbami in varovalnimi ograjami. Izv-
edli so se prepusti in primerno odvajanje  ter asfaltiranje z muldami.

Dela v okviru projekta Sanacija kotlovnice 
v OŠ, v vrednosti skoraj 150.000 evrov, so 
v polnem teku. Izvajalec del Hišni servis 
Srečko Mumel s.p. je že nadgradil obsto-
ječo kotlovnico na pelete v vrtcu, prav 
tako toplotni razvod, ki povezuje novo 
toplotno postajo v šoli, v okviru katerega 
se je izvedlo tudi asfaltiranje ceste pri šoli.
Nadgradnja obstoječega sistema sledi op-
erativnim ciljem SLR LAS DRAVA; iz tega 
naslova bo Občina pridobila sofinanciran-
je v višini skoraj 40.000 evrov.

Sanacija plazu
V mesecu oktobru se je izvedla sanacija plazu, ki je odnesel dobršen del ceste Ahej most 
- Grabner, v vrednosti skoraj 5.000 evrov. V okviru sanacije se je izvedla priprava terena, iz-
kop in navoz materiala za utrditev podlage ter izgradnja 14 m dolge, 3 m visoke in 4 m široke 
“zložene kašte” iz kostanjevega lesa. Cestišče je utrjeno z mletim asfaltom.
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Rekonstrukcija državne ceste
Rekonstrukcija državne ceste se je začela pomikati proti 
trškemu jedru. Od Hojnikove kapele do pokopališča se bo izv-
edlo grobo asfaltiranje cestišča in bo primerno za zimsko se-
zono. Pričela se je tudi rekonstrukcija ceste od pokopališča do 
prireditvenega centra, zaradi česar bo na tem mestu v uvodni 
fazi del popolna zapora za ves promet, po razširitvi in utrdit-
vi cestišča pa bo promet urejen enosmerno. V tem času ne bo 
možno koristiti avtobusnega postajališča pri pokopališču.
Dela na vodovodu in meteornem kanalu od Kurje vasi do naselja 
Lovrenc na Pohorju so v zaključni fazi. Pričakujemo, da se bo 
asfaltiranje tega dela ceste pričelo v mesecu decembru.
V primeru ugodnih vremenskih razmer se bo po božičnih praz-
nikih oziroma po novem letu pričela tudi rekonstrukcija državne 
ceste v trškem jedru. V tem času boste občanke in občani dobili 
na dom zloženke s pojasnili glede rekonstrukcije ceste in prikl-
jučevanja na vodovod ter kanalizacijsko omrežje.
Občanke in občane vljudno prosimo za razumevanje in strp-
nost v času rekonstrukcije.

Prostoživeče mačke

Božiček nekoliko drugače
Bliža se veseli december in Božiček, kot vsako leto ob tem času, že zavija darila za predšolske 
in osnovnošolske otroke s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju. Letos bo obdaro-
vanje potekalo nekoliko drugače, zato se obračamo na vas, starše, da nam pri tem pomagate. 
Prosimo vas, da izpolnite priloženo izjavo in s tem omogočite obdaritev svojega otroka.

Ljudje že od nekdaj udomačujemo živali za 
različne namene, tudi za družbo, in dan-
danes je imeti hišnega ljubljenčka skoraj 
nekaj samoumevnega. Način, kako skrbi-
mo zanje, pa se je s časom zelo spremenil. 
Mačke so postale hišni ljubljenčki in ne 
samo živali, ki jo imamo, da poskrbi za gola-
zen. Njihovi lastniki se vse pogosteje odloči-
jo za sterilizacijo oziroma kastracijo ter s 
tem preprečijo nezaželeno razmnoževanje 
in težave, ki jih to povzroči.
Kljub vedno večji ozaveščenosti pa 
je nenadzorovano razmnoževanje in 
naraščanje števila mačk še vedno zelo prob-
lematično. Vsako leto se v naravi znajdejo 
številni mladiči, potomci lastniških mačk, 
ki jim niso našli novega doma. Če jih nihče 

ne posvoji in jih ne sprejmejo zavetišča, pos-
tanejo prostoživeče mačke. Čeprav jih naj-
demo predvsem v mestih, tudi na podeželju 
niso več redkost. 
Če se v naši okolici pojavi potepuška mačka, 
moramo o tem obvestiti Zavetišče za živali 
Maribor, ki je dolžno poskrbeti za odlov pros-
toživeče mačke, njeno sterilizacijo oziroma 
kastracijo in vrnitev v okolje, v katerem je 
bila najdena. Le tako je mogoče nadzirati 
njihovo število in zdravstveno stanje. Ka-
kovost življenja steriliziranih oziroma kas-
triranih prostoživečih mačk je bistveno bol-
jša in naše sobivanje z njimi je zato bistveno 
prijetnejše. 

Ana Steinbacher

Izpolnjeno in podpisano izjavo vrnite po 
pošti na naslov Občina Lovrenc na Pohor-
ju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 
ali skenirano/slikano na: obcina@lovrenc.si  
najkasneje do petka, 4. 12. 2020.

Izjavo lahko najdete tudi na spletni strani 
Občine. Na eno izjavo je možno prijaviti več 
otrok.

Kdaj in na kakšen način bo obdarovanje 
potekalo, boste obveščeni naknadno.

V PRIČAKOVANJU PRAZNIČNIH DNI 
SKUPAJ NARIŠIMO NASMEH NA OBRAZE 

NAŠIH NAJMLAJŠIH!

Odbor za pripravo prazničnih dni


