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Lovrenški informator
Od brega, do brega

Drugi krog participativnega proračuna “Po maje bi šlo”

Številka 17   |   april 2021   |   Naslovnica: Arhiv Občine

Po uspešno zaključenem prvem delu participativnega proračuna “Po maje bi šlo” v začetku 
maja pričenjamo z drugim krogom, v katerem bomo izbirali projekte, ki se bodo financirali s 
preostankom sredstev prejšnjega leta.  

Za nove predloge je ostalo 40.100 EUR, in sicer: 

Gospodinjstva bodo na temo drugega dela partici-
pativnega proračuna prejela brošuro, vse informaci-
je pa bomo redno posodabljali tudi na naši spletni 
strani. Še pred poletjem bodo izvedene javne pred-
stavitve, na katerih se boste občanke in občani lahko 
preizkusili tudi v oblikovanju lastnih predlogov pod 
strokovnim vodstvom. Novi predlogi se bodo oddajali 
v mesecu septembru, novembra pa se bo o njih tudi 
glasovalo.

IZVEDBA IZGLASOVANIH PROJEKTOV
V preteklem mesecu se je že pričelo uresničevan-
je izglasovanih projektov lanskega leta. Zaključila 
se je ureditev makadamske ceste in navoz mlete-
ga asfalta na Ruti od naslova Ruta 28 do Ruta 29 v 
dolžini 250 metrov, v teku pa sta še dva, ureditev 
dela ceste od mostu do Jakopičevega ovinka na 
Kumnu in postavitev obcestnih ogledal na Rdečem 
Bregu. Prav tako je že izdelan tudi idejni projekt za 
tržnico pri Manci.

Rdeči breg 500,00 €
Lovrenc - naselje 1.100,00 €
Ruta 9.000,00 €
Kumen 4.500,00 €
Recenjak 5.000,00 €
Puščava s Kurjo vasjo 20.000,00 €

Ureditev dela ceste od mostu do Jakopičevega ovinka
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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

Rekonstrukcija državne ceste

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

Dela so trenutno v polnem teku in 
se izvajajo po odsekih. Na odseku 
od pokopališča oziroma Cerkve sv. 
Lovrenca mimo Kulturnega doma 
so se zaključila zemeljska dela z 
vgrajevanjem grobega asfalta. V 
delu od Pošte do Križne cerkve so 
že dokončani javni komunalni vodi, 
zato se je pričelo tudi s priklopi, 
gradbišče pa je urejeno do te mere, 
da je prevozno.

Odprla se je tudi tretja situacija, od 
Križne cerkve do križišča s Šolsko 
ulico, kjer potekajo zemeljska dela 
in izgradnja javnih komunalnih 
vodov. Popolna zapora bo na tem 
delu trajala še do predvidoma konca 
maja. 

Zemeljska dela in izgradnja javnih 
komunalnih vodov potekajo tudi 
od spodnjega Mercatorja navzgor, 
sledila pa bo faza izvajanja priklop-
ov gospodinjstev in ostale gospo-
darske javne infrastrukture.
Na cesti od spodnjega Mercator-
ja navzdol so dela skoraj že za-  
ključena. Tam se je na novo zgradil 
vodovod in meteorni kanal, v sre-
dini maja pa je načrtovano fino 
asfaltiranje in dokončna ureditev 
cestišča. 

V mesecu aprilu smo s predstavniki 
Ministrstva za infrastrukturo ozi-
roma Direkcije za ceste in projek-
tanti izvedli pomembno srečanje 
glede druge faze rekonstrukcije, ki 
bo potekala od spodnjega Merca-
torja pa vse do Lovrenškega mostu 
čez Dravo. Zelo nas veseli, da nam 
je RS prisluhnila in dala zeleno luč 
za ureditev Puščavske ožine, kjer 
bo oster ovinek nadomestilo novo 
cestišče, speljano za staro šolo v 
Puščavi. Konec letošnjega leta bo 
omenjeni projekt pripravljen, reali-
ziran pa naj bi bil predvidoma v letu 
2023. 
Pogovori z Direkcijo za ceste uspeš-
no potekajo tudi glede tretje faze. 
Pred izvedbo celotne trase do Rogle 
se bo uredil še segment do ovinka 
proti Dešniku. Opravili smo oglede 
na terenu, izdelana je projektna 
naloga, v letošnjem letu pa bo ob-
javljen tudi razpis za izbiro projek-
tanta tega več kot 2 km dolgega dela 
državne ceste, ki bi se morda lahko 
realizirala v naslednjem letu.
Zavedamo se, da rekonstrukcija ces-
te močno vpliva na življenje prebiv-
alcev Lovrenca, zato vse, še posebej 
tiste, ki bivajo neposredno ob trasi 
in ob cestah, po katerih potekajo ob-
vozi, poskušamo čim bolj ažurno in 
sproti obveščati o poteku in načrto-
vanih delih. Žal pa brez zapletov ne 
gre. Naši obstoječi vodi so namreč 
še iz časov, ko niso obstajali katastri, 
zato se težave odkrijejo šele med iz-
kopavanjem. Predvsem na področju 
obstoječega vodovodnega sistema 
se dogaja, da ob izvajanju del pri-
haja do poškodb cevi in motenj os-
krbe s pitno vodo. Trudimo se, da so 
takšne napake čim prej odpravljene, 
občanke in občane pa prosimo, za 
strpnost in razumevanje. 

Novice o zaporah cest, obvozih in delih spremljajte na naši 
občinski spletni strani – zavihek Zapore cest.

Naša osrednja investicija se nadaljuje in napreduje. Zaradi zime, neugodnih vremenskih 
razmer in epidemije je rok dokončanja del prestavljen na konec meseca avgusta. 

Zaradi rekonstrukcije državne ceste so ulice, po 
katerih potekajo obvozi, zelo obremenjene.

Voznike naprošamo, da vozi-
jo s prilagojeno hitrostjo 
in so še posebej previdni v 
strnjenih naseljih in na 
šolskih poteh.
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Šparglji

Otroški parlament

Vsaka skupina je izvolila delegata, ki se 
bo udeležil nacionalnega parlamenta. Po 
odmoru za malico smo se ponovno vsi 
skupaj zbrali in predstavili svoje teme.

Šparglji so eno izmed najstarejših sa-
moniklih živil v Sredozemlju. Čeravno 
rastejo v Sloveniji štiri vrste, jih na Po-
horju v naravi ne najdemo, zato pa na 
vrtovih in njivah pridelujemo vrsto na-
vadni špargelj ali beluš (Asparagus offi-
cinalis L.).
Špargelj je zeljnata trajnica, zato ji v 
vrtu namenimo stalen kotiček, rastline 
pa pred odganjanjem bodisi nasujemo 
s prstjo, da bodo poganjki rasli v temi 
in ostali beli, ali pa jih pustimo rasti na 
svetlobi, da bodo zaradi klorofila zeleni 
ter bolj za špargelj tipično grenkastega 
okusa. Mlade poganjke uživamo sveže, 
najbolje jih je pripraviti še isti dan, ko so 
bili nabrani. Če jih je vseeno preveč, jih 
lahko za kratek čas hranimo v hladilni-
ku, v plastični vrečki in z odrezanimi deli 
zavitimi v mokro papirnato brisačo ali 
namočene v kozarcu vode. 

Zaradi svoje ugodne sestave (bogat vir 
kalija, fosforja, železa, bakra, cinka, joda, 
veliko vitamina C), dobre prebavljivosti 
in nizke kalorične vrednosti so špargl-
ji dobrodošli na jedilniku pri različnih 
dietah. Primerni so v dietni prehrani 
tistih, s povišanim deležem maščob 
v krvi, zaradi vsebnosti rutina in niz-
ke vsebnosti natrija pa za ljudi s po-
višanim krvnim tlakom. Ker imajo vita-
mini B-kompleksa, prisotni v špargljih, 
pomembno vlogo pri regulaciji krvnega 
sladkorja, jih priporočamo diabetikom, 
zaradi velike vsebnosti folne kisline 
pa nosečnicam. Šparglji so bogat vir 
glutationa, ki kot celični antioksidant 
zavira delovanje kancerogenih snovi, 
priporočljivo pa jih je uživati tudi po op-
erativnih posegih, saj pospešujejo nas-
tajanje vezivnega tkiva. Uživanje špar-
gljev v večjih količinah ni priporočljivo 
za ljudi z ledvičnimi kamni, obolelimi 
sečili, vnetjem ledvic in pri težavah s 
protinom.  
Sprva so šparglje uporabljali zgolj kot 
zdravilo, že v času starih Rimljanov pa 
se jih je prijel sloves afrodiziaka ozi-
roma čudežnega živila. Danes ni ku-
harske knjige ali spletnega portala brez 
receptov za pripravo špargljevih omlet, 
juh, rižot, slanih pit in narastkov, solat, 
omak ter prikuh, enostavno pa jih pre-
pražene in oblite z maslom pripravimo 
kot okusno predjed. Poganjke lahko pri-
pravimo tudi za ozimnico, tako da jih 
vložimo v kisu. 

Dober tek!

Lovrenški zeliščarji

Po dravski kolesarski poti čez Činžat

Srečanje se je začelo ob 8.30 in po-
tekalo do 12. ure. Najprej smo se 
zbrali in se predstavili, nato pa je sle-
dilo delo v skupinah. V vsaki skupini 
so se obravnavale različne vsebine 
na temo poklicev:

• Rdeča skupina: Moj poklic: skrbi, 
pričakovanja, znanja in veščine.

• Modra skupina: Poklici sedanjosti 
in poklici prihodnosti.

• Zelena skupina: Poti do mojega 
poklica.

• Rumena skupina: Slovenija, Ev-
ropa, svet – pozitivno, negativno, 
zanimivo.

• Roza skupina: Vpliv Covid-19 na 
izbiro poklica.

Velikonočni sejem
V soboto pred veliko nočjo je bilo na 
ploščadi pred zgornjim Mercatorjem 
spet živahno. Tam se je namreč zbralo 
13, večinoma lokalnih ponudnikov 
in razstavljavcev, in na svojih sto-
jnicah predstavilo bogato in raznoliko 
ponudbo svojih izdelkov ter obiskov-
alcem tako pričarali pridih velike noči.

Pretekle dni se je v Lovrencu zaključil 
še en projekt - izgradnja kolesarskega 
počivališča na Činžatu.
Sodobno opremljeno postajališče, 
namenjeno relaksaciji, počitku in 
uživanju v naravi, je del Dravske kole-
sarske poti in se nahaja na vrhu Činža-
ta, od koder se popotniku odpira čudovit 
razgled na okoliške hribe. Kolesarji si 
bodo po napornem vzponu lahko od- 
dahnili v naravni senci mogočne smre-
ke ter se osvežili s svežo pohorsko vodo.
Kolesarsko počivališče je prvo v Slo-
veniji, ki sledi smernicam Partnerstva 
za Dravsko kolesarsko pot “DravaBike”. 
Njegova zasnova temelji na splavu, ki 
je bil v preteklosti pomembno prevoz-
no sredstvo po reki Dravi, zato so ele-
menti, miza, dve klopi, pitnik in naslon 
za kolesa, izdelani iz kombinacije lesa 
in železa, zaradi česar se lepo zlivajo z 
naravnim okoljem.

Ti so pri njih lahko kupili, pokušali 
in občudovali vse od doma pride-
lanih dobrot do naravne kozmetike, 
umetnin, nakita in izdelkov iz teks-
tila. Obiskovalci so lahko sodelovali 
tudi v nagradni igri, v kateri so trije 
srečni izžrebanci prejeli košarico ve-
likonočnih dobrot.

V četrtek, 25.3.2021, je potekal 31. regijski otroški parlament na temo Moja 
poklicna prihodnost, ki se je tokrat prvič odvijal virtualno. Udeležili sva 
se ga učenki 9. razreda, Nina Pisnik in Liza Naima Osmanović.

Po predstavitvah smo se poslovili, izvol-
jeni delegati pa se bodo srečali in raz-
pravljali na nacionalnem parlamentu.

Nina Pisnik in Liza Naima Osmanović

Dravska kolesarska pot je del med-
narodne kolesarske poti, ki se prične v 
Italiji na izviru reke Drave in se nadaljuje 
skozi Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško, vse 
do izliva reke Drave v Donavo. V Sloveni-
ji je njena trasa dolga 145 km.
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Delo režijskega obrata

Popis vodomernih števcev

Stanje vodomernega števca 
nam javite najkasneje

do 3. 5. 2021 na
• 02 63 00 550 ali
• obcina@lovrenc.si

Dejavnosti Planinskega društva Lovrenc
Hoja, sprostitev v tiši-
ni narave, plezanje, 
skrb za zdravje, vzgo-
ja mladih, ohranjanje 
okolja, solidarnost in 
druženje, spozna-
vanje novih krajev, 
prostovoljstvo in še 
mnogo pojmov, ki 

nam pridejo na misel pri planins-
ki dejavnosti. Lovrenško planins-
ko društvo je lani obeležilo 50 let 
organiziranega delovanja. Poleg 
izletov v bližnje in bolj zahtevne 
hribe, plezanja na umetni steni 
ali naravni skali, dela z mladimi, 

Baliranje delno posušene trave je na 
številnih kmetijah postal pogost način 
spravila krme oziroma priprave travne 
silaže. Folija za ovijanje bal ostane za 
kmeta po uporabi krme le še nepotre-
ben odpadek, ki je ni mogoče odlaga-
ti v zbirnih centrih, saj ne sodi med 
komunalne odpadke. Da bi preprečili 
nepravilno odlaganje in onesnaževanje, 
je občina z režijskim obratom pristopila 
k reševanju tega problema in v mesecu 
marcu in aprilu organizirala zbiranje 
ter odvoz. Akcija je bila zelo uspešna – 
zbralo se je za tri kontejnerje odpadne 
silažne folije.

odreza pa močno onesnažuje zrak ter  
škodljivo vpliva na rastlinski in živalski 
svet požganih površin.  

Kljub vedno večji ozaveščenosti, so v 
Lovrencu še vedno velika težava div-
ja odlagališča tako v naravi kot v bliži-
ni ekoloških otokov, kjer se pogosto 
znajdejo vreče odpadkov, ki tja ne sodijo. 

V tem mesecu je režijski obrat izvajal 
tudi akcijo odvoza zelenega odreza v 
zbirni center, ki je bila izjemno dobro 
sprejeta. Z akcijo smo želeli opozoriti na 
pomen urejanja in pravilnega obrezo-
vanja obcestne vegetacije, ki pomemb-
no vpliva na prometno varnost, kurjenje 

Zaposleni v režijskem obratu mora-
jo iz različnih lokacij po celotni občini 
večkrat mesečno odvažati smeti, zato 
občanke in občane ponovno pozivamo 
k odgovornemu odlaganju odpadkov v 
za to namenjene posode oziroma v zbir-
nem centru.

Spomladi je tudi čas za vzdrževanje in 
sanacijo cest. Na cestah Kumen – Pinter 
rida, Rdeči Breg, Štancer, cesta na Ruto, 
Hojnik kapela – Hožič so bile očiščene 
mulde in propusti. Na cesti proti Lade-
jenkovemu se je v jarek vkopala betons-
ka cev, s čimer se je povečala tudi širina 
ceste.

vzdrževanja planinskih poti, izo-
braževanji in potopisnimi preda-
vanji počnemo še marsikaj.
Zato vse dosedanje člane in druge 
ljubitelje narave vabimo k članst-
vu v našem društvu in posredno 
v Planinski zvezi Slovenije. S tem 
podprete naše delovanje in planin-
stvo širše, ste zavarovani pri aktiv-
nostih v naravi in dobite številne 
ugodnosti (pri nakupih opreme in 
vozovnicah, brezplačna izposoja 
društvene opreme). Več dejavnos-
tih in članstvu najdete na: 
http://planinci.lovrenc.net

Vsako leto izvedemo poračun za 
opravljeno storitev dobave pitne 
vode in odvajanje odpadnih voda.

Prvomajska kresovanja

Uporabnikom priporočamo, da red-
no preverjajo stanje hišne vodovodne 
napeljave in stanje števca ter se s tem 
izognejo nepotrebnim stroškom in sla-
bi volji ob letnem popisu in poračunu.

Kresovanje imamo za pomembno kul-
turno dediščino, ki sega daleč v zgodovi-
no in je imelo mistično obredni pomen. 
Šlo je predvsem za vsakoletno rojevan-
je in usihanje moči sonca, za čaščenje 
sonca, svetlobe in to čaščenje se je izva-
jalo s kurjenjem ognja, plesi, petjem in z 
ognjem povezanimi obredi. Z ognjem so 
torej ponazarjali luč, razsvetljenje, roje-
vanje, pa tudi kot upodobitev boga.

Kasneje je kurjenje kresov dobilo drug 
pomen, predvsem politično socialni, ko so 
na tak način opozarjali in opominjali na 
delavske pravice. S praznovanjem delavs-
kega praznika 1. maja pa se je kresovanje 
ohranilo za predvečer praznika.
V današnjem času so kresovanja ohranila 
predvsem družaben značaj, ob katerem 
pa se je v prvi vrsti potrebno zavedati tudi 
nevarnosti, ki jih prinaša odprto kurjenje 
ognja.
Ob kurjenju smo namreč izpostavljeni ra-
zličnim koncentracijam škodljivih delcev 
v zraku, katerih koncentracija je v ne-
posredni bližini kresa zelo visoka. Kurilni 
material, ki je predvsem vprašljiv pri man-
jših, zasebnih kresovih, sprošča v zrak 
velike količine težkih kovin, policikličnih 
aromatskih ogljikovodikov (PAH), elemen-

tarnega in organskega ogljika in drugih 
onesnaževal, ki škodljivo vplivajo na 
naše zdravje. Če temu dodamo še snovi, 
ki praviloma ne spadajo na kres (npr. 
barvan les, gume, pohištvo, plastika, em-
balaža,…) smo izpostavljeni še dodatnim 
elementom in spojinam, ki nastajajo pri 
gorenju teh snovi.
Če bomo kres kljub temu zakurili, naj bo 
ta čim manjši. Zanj uporabimo izključno 
les, ki naj bo popolnoma suh. Nikakor 
ne kurimo odpadkov. Osebe, ki imajo 
zdravstvene težave ali so bolj ogrožene, 
naj kres opazujejo z večje razdalje ali pa 
se mu odpovejo. Pri pripravi kurišča in 
med kurjenjem natančno upoštevajmo 
požarno varnostne ukrepe ter poskrbimo, 
da bomo na koncu povsem pogasili ter 
prekrili s peskom ali zemljo.


