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Od brega, do brega

Ustavimo širjenje koronavirusa

V trenutnih razmerah je še posebej 
pomembno dosledno upoštevanje 
zaščitnih ukrepov (varna medse-
bojne razdalje, izogibanje stikom 
z ljudmi, ki kihajo in kašljajo, te-
meljito umivanje rok z milom 
in vodo, higiena kašlja in kihan-
ja, izogibanje druženja v zaprtih 
prostorih, redno zračenje prostor-
ov, razkuževanje rok in pravilna 
uporaba zaščitne maske), pravil 
izolacije in karantene ter up-
oštevanje navodil predstavnikov 
zdravstvenih inštitucij in NIJZ.

Situacija, v kateri smo se znašli, predstavlja velik izziv za vse, zato je še posebej pomembno, da delujemo preven-
tivno in z odgovornim ravnanjem pripomoremo k omejitvi širjenja bolezni COVID-19.

V primeru pojava bolezenskih znakov (vročina, kašelj, slabo 
počutje, bolečine v mišicah, občutek pomanjkanja zraka idr.) os-
tanite doma in pokličite svojega izbranega zdravnika, pri kate-
rem boste dobili vsa potrebna navodila.

Prilagamo kontakte, če potrebujete zdravstveno pomoč ali morebit-
en strokovni nasvet.

• Zasebna ambulanta splošne medicine - dr. Metka Fišer Zobovič, 
(02) 675 55 52

• CZ Lovrenc na Pohorju -  031 397 398
• NIJZ OE Maribor (Nacionalni inštitut za javno zdravje), (02) 450 

01 00
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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

Drobtinice iz šole

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

Tako smo že imeli športni dan in smo 
obhodili domače hribe. Čudovit, sončen 
dan je bil. Vmes smo se ustavili na kakšni 
kmetiji, kjer so nas pozdravili prijazni 
domačini, ali pa na kakšni lepi razgled-
ni točki, od koder smo občudovali naš 
domači kraj. Septembra smo se tudi, tako 
kot vsako leto, pridružili branju za bral-
no značko. V knjižnici in doma šolarji že 
pridno berejo in pripovedujejo zgodbe in 
zgodbice, s katerimi se velikokrat potopi-
mo v bogate domišljijske svetove.

Naša šola je posebna po tem, da imamo 
sadovnjak in mnogokrat pri opravilih, ki 
so potrebna za njegovo uspešno rast in 
bogate plodove, učitelju pomagajo tudi 
učenci. Sadje v njem je letos še posebej 
bogato obrodilo. V začetku oktobra smo 
pobrali mnogo sadja: nekaj smo ga raz-
rezali in ga posušili v pajštvi, ki letos prid-
no obratuje. Posušeno sadje bo na voljo 

našim učencem v odmorih. Nekaj smo ga 
porabili za vsakdanjo sadno malico, nekaj 
ga bomo dali v kuhinjo za kakšen slasten 
jabolčni zavitek ali pito; če bo vse po sreči, 
ga bomo nekaj tudi stisnili ter spili jabolčni 
sok. Hvala turističnemu društvu, ki nam je 
posušilo kar tri dere.

Zahvala za darilo
Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim in 
videti stisko bližnjega so v sodobnem 
svetu pogosto spregledane vrline, a med 
nami so ljudje, ki s svojimi plemenitimi 
dejanji najdejo pot do sočloveka.
Zahvaljujemo se gospe Metki SEMELBAUER, 
ki je velikodušno obogatila Zavod Danica 
Lovrenc na Pohorju. 
Z darilom, ki nam ga je namenila, bomo 
vsem Lovrenčanom, ki potrebujejo naše 
storitve, omogočili  še bolj varno izvajan-
je patronažne službe in pomoči na domu. 
Metka Semelbauer nam je kupila in po-
darila pralni stroj, likalnik, likalno mizo, 
koš za perilo, stojalo za perilo, ter je še 
skupno osmim izvajalkam patronažne 
službe in pomoči na domu podarila vsaki 
dvojne hlače, ter štiri bombažne majice. 
Zahvaljujemo se tudi Občini Lovrenc na 
Pohorju, kakor vsem, ki so karkoli pripo-
mogli pri ureditvi  prostora – t.i. pralnice, 
da smo ga z vašo pomočjo lahko preure-
dili v naš kotiček za varno preoblačenje 
in pranje potencialno kontaminiranega 
perila.
S preoblačenjem in pranjem oblačil kar 
v prostorih službe (vse izvajalke nimajo 
idealnih pogojev za preprečevanje okužb 
na svojem domu) bomo preprečili oziro-
ma vsaj omilili naš prenos okužb, pred-
vsem Covid -19 med Lovrenčani, obenem 

pa preprečili marsikatero psihično stis-
ko, ko se vračamo v svoje domače okolje, 
kjer nas čakajo majhni otroci in/ali stari 
ter bolni starši, ki so najbolj ranljivi, saj 
sedaj ne bomo več rabile prinašati v svoj 
dom možno okuženih oblačil iz službe. 
Z vašo pomočjo je naš zavod še korak 
bližje ciljem in vrednotam, ki jih s svojim 
delom na področju zdravstvene in so-
cialne dejavnosti razvijamo. 
S tem ste nam priklicali nasmeh na naše 
zaskrbljene obraze zaradi Covid- 19, za 
kar se vam iskreno zahvaljujemo. 

Direktorica Danica Hriberšek 
s sodelavkami

Letošnje šolsko leto se poleg učenja z malo drugačnim veseljem spoprijemamo tudi z vsem, kar lahko počnemo poleg obveznega 
pouka. In teh stvari se, kljub temu, da je potrebno zelo paziti na razdaljo, pa zračiti, nositi maske, večinoma z veseljem lotevamo. 
To, da smo lahko v šoli skupaj, nam veliko pomeni, saj si po lanski izkušnji, ko smo skoraj tri mesece delali na daljavo, želimo, da bi 
bilo takšnih dni ali tednov čim manj.

Ker je lani potekal pouk na daljavo, se mar-
sikaj ni izpeljalo tako, kot smo načrtovali. 
Tudi raziskovalne naloge, ki smo jih prip-
ravili, niso doživele končnih predstavitev 
in zagovorov, smo pa to storili septembra. 
Tako sta 15. septembra sedmošolki Ema in 
Ivana uspešno predstavili svojo raziskoval-
no nalogo s področja slovenskega jezika in 
osvojili srebrno državno priznanje!

Ker v preteklem šolskem letu v mesecu 
marcu zaradi razglasitve epidemije nis-
mo izvedli tečaja plavanja v celoti, smo ga 
izvedli v tednu od 12. do 16. oktobra v ko-
pališču Športni park Ruše. Tečaj je trajal en 
teden, udeležili so se ga učenci prvega in 
četrtega razreda in tako uspešno opravili 

prve korake plavalne pismenosti. V šport-
nem bazenu v Rušah so se zelo potrudili 
in celi bazen smo imeli samo zase!

Zadnji teden pred jesenskimi počitnicami 
so ostali doma učenci od 6. do 9. razre-
da; ostali smo bili še v šoli. V tem tednu 
smo preizkusili, kako nam poteka učenje 
na daljavo, ki smo ga zastavili precej dru-
gače kot pomladi, ko nas je ujelo čez noč. 
Speljali smo prvo četrtino šolskega leta do 
jesenskih počitnic in trenutno smo malo 
v skrbeh, ker ne vemo, če se bomo lahko 
novembra spet vrnili v šolo. Ta novi koro-
navirus bi radi čim prej premagali in spet 
zaživeli tako, kot prej: nasmejani, radov-
edni, igrivi, včasih nagajivi, otroški in mla-
di. Skupaj, včasih s kakšno buško, vedno 
pa s širokim nasmehom in z roko v roki.

Ravnateljica OŠ Lovrenc
Marija Osvald Novak
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Denarna pomoč za starostnike
Srečanje, ki smo ga pretekla leta ob mednarodnem dnevu starostnikov 
prirejali v mesecu oktobru, je zaradi situacije odpadlo. Zato želimo 
občanke in občane, starejše od 75 let, spomniti, da lahko izkoristijo enk-
ratno denarno pomoč. Vloga je dostopna na občinski spletni strani in na 
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju.

Rumene vreče za odpadno embalažo
Obveščamo vas, da lahko dvignete rumene vreče za odpadno 
embalažo v Manci v rednem delovnem času, in sicer:

Zeliščarke svetujejo
KAJ PIJEMO?
Za svoje zdravje lahko veliko naredimo sami: 
pravilna prehrana, oblačila, dovolj giban-
ja, zračenje, … Tudi vnos tekočine je zelo 
pomemben.
Jesen je tu – radodarna – z dobrim in slabim. 
To je tudi čas, ko veliko pripravljamo in pije-
mo čaje. Pri tem mnogokrat pozabljamo, da je 
za žejo najbolje piti vodo, saj so čaji po večini 
zdravilni napitki in so dobrodošli takrat, ko 
imamo zdravstvene težave.  
Praviloma lahko vse vrste čajev pijemo tri 
tedne, naredimo teden dni premora in nato 
ponovno tri tedne. Učinkovine v zdravilnih 
rastlinah nam namreč pomagajo, ko to potre-
bujemo, sicer se organizem nanje navadi in 
ko bi pomoč potrebovali, ne učinkuje več. Kot 
je povedal priznani zeliščar, so naravne ses-
tavine tiste, ki v telesu »počistijo vsak kot«, 
samo malo dalj časa traja.

Poklon padlim borcem na Klopnem vrhu
Ob Spominskem dnevu Občine Lovrenc na Pohorju je bil pri spomeniku 
padlim borcem Pohorske čete na Klopnem vrhu položen venec. Slovesno-
sti so se udeležili župan Občine Lovrenc na Pohorju in predstavniki Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB.

Zgodovinski pričetki ustanovitve DU Lovrenc na Pohorju
Društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju je bilo ustanovljeno 4. decembra 1949 in 
deluje nemoteno že 65 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. 

Začetki delovanja društva upoko-
jencev Ljudske republike Slovenije 
segajo v čas po koncu 2. Svetovne 
vojne in osvoboditve nove Feder-
ativne Jugoslavije. Vsa dotedan-
ja društva upokojencev, ki so bila 
ustanovljena že v stari Jugoslaviji 
med let 1920 in 1941, so se zedinila 
in ustanovila enotno društvo za 
vse upokojence na teritoriju Slo-
venije. To so bila društva upoko-
jencev železničarjev, državnih 
uslužbencev, kot so učitelji, fi-
nančni uslužbenci, orožniki,  poštni 
uslužbenci idr. Potem ko je leta 1947 
v veljavo stopil zakon o socialnem 
zavarovanju, ki je vsem delavcem 
in uslužbencem pod gotovimi de-
lovnimi pogoji priznaval pravico 
do starostne pokojnine, je število  
upokojencev začelo naraščati in 
do konca petdesetih let prejšnjega 

stoletja se je v Lovrencu na Pohor-
ju nabralo lepo število upokojencev. 
Leta 1949 se je zato tudi v našem kra-
ju začelo ustanavljanje podružnice 
DU. Med pobudniki,orači, so bili 
Godec Maks, Gornik Matevž, Habit 
Florjan, Čander Ivan, Baltazar Karel, 
Jelenko Henrik, Novak idr., ki so pri-
pravili vse potrebno za ustanovitev  
podružnice. Prirejali so sestanke ter 
sodelovali z republiškim odborom 
Društva upokojencev v Ljubljani in 
s podružnico Maribor. Na sestanke 
je prihajal tudi tovariš Retel Franc, 
takratni tajnik podružnice Maribor. 
Po končanih pripravah so izvedli 
ustanovni občni zbor, na katerem so 
potekale aktivnosti za ustanovitev 
podružnice v Lovrencu na Pohorju.
Se nadaljuje …

Marjana Perklič

Vedeti moramo tudi, kako napitke pripraviti. 
Delamo lahko:
prevretek – korenine, plodove in nekatere 
zeli (npr. svežo belo omelo) damo v hlad-
no vodo, počakamo, da zavre, pokrijemo in 
pokrito pustimo določen čas; 
poparek – zeli, liste in cvetove damo v po-
sodo, jih prelijemo z umirjenim kropom (ko 
voda zavre, počakamo toliko časa, da se voda 
umiri – nehajo se dvigati mehurčki), posodo 
pokrijemo in počakamo določen čas. Kamil-
ica je ena izmed rastlin, ki spremeni učinek 
delovanja, če stoji pokrita (zapira prebavo) ali 
odkrita (požene prebavo); 
hladni namok – določene dele rastlin (npr. 
korenino encijana, sleza, slezenovca, suho 
korenino baldrijana ali zel tavžentrože, 
pljučnika ali suhe liste bele omele) namoči-
mo v hladno vodo in pustimo stati, najbolje 
čez noč;
sirup – običajno ga pripravimo z namakan-
jem ali kuhanjem.
Čajev praviloma ne pijemo za žejo, sicer pa 
vedno po požirkih, saj organizem večjih ko-
ličin naenkrat ne predela, pač pa višek izloči.
Najbolje je, da čaje pijemo nesladkane, lahko 
pa jim izboljšamo okus z medom. Tega damo 
vedno v čaj, ki je ohlajen na telesno tempera-
turo, saj se sicer s toploto mnoge zdravilne 
snovi v medu uničijo. Še posebno zdravilen je 
pesin med, ko čebelar čebele hrani z mešani-
co bio soka rdeče pese in medu. To mešanico 
čebele predelajo na svoj način in ga, predel-
anega odložijo v satovje – to je dodana vred-
nost.
Narava nam vedno lahko pomaga, zato tudi 
mi pazimo, kaj delamo.

Zeliščarski krožek Srčna moč

• PON, TOR, ČET
• SREDO
• PETEK  

od 7. do 15. ure
od 7. do 16. ure
od 7. do 14. ure

Naj poudarimo, da je letos prostornina rumenih vreč večja kot lani. Letos bodo 
uporabniki prejeli vreče volumna 120 l in ne več 60 l, zato bodo tisti, ki so lani 
prejeli 2 roli prejeli letos 1 rolo, prostornina za zbiranje odpadne embalaže pa 
ostaja nespremenjena na njih.

Delitveni ključ: 
120 l posoda/26 kom vrečk oz. 1 rola
240 l posoda/26 kom vrečk oz. 1 rola
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Rekonstrukcija državne ceste
V začetku oktobra se je pričela težko pričakovana in kompleksna rekonstrukcija državne ceste. Izvajalec je z deli pričel pri 
Hojnikovi kapeli v smeri Lovrenc, zaradi zapor je obvoz do zaključka te etape urejen na Slepnico. Prav tako so se dela začela 
pri prečrpalni postaji na križišču Mariborske in Kovaške ceste. Izgradnja fekalnega kanala po pločniku skozi trško jedro, od 
Jelenčka oz. Zdravstvenega doma navzdol, se bo predvidoma začela novembra.

Dela na Čebelarski in Žagarski poti
Dela so v polnem teku. Ob sami rekonstrukciji smo pristopili tudi k ureditvi oko-
lice pri Čebelarskem domu. S Čebelarskim društvom v naslednjih letih načrtuje-
mo ustrezno zasaditev, predvsem z medeno bogatimi rastlinami in drevesi.

Ceste na Rdečem bregu
Občina je iz naslova Sanacija škode po neurju 2017 
pridobila nepovratna sredstva v višini 118.000,00 eur. 
Sredstva bodo porabljena za rekonstrukcijo ceste 
Slepnica - Cigelnica - Štancer.

Sanacija kotlovnice v OŠ Lovrenc
V prejšnjem tednu so se pričela dela v okviru projekta 
Sanacija kotlovnice v OŠ, vredna skoraj 150.000 evrov. 
Sanacija bo zajemala nadgradnjo obstoječe kotlovnice 
na pelete v vrtcu, ki se bo s toplotnim razvodom pov-
ezala z novo toplotno postajo v šoli. Nadgradnja obsto-
ječega ogrevalnega sistema bo zmanjšala toplogredne 
izpuste in ob uporabi obnovljivih virov energije za 
ogrevanje povečala energetsko učinkovitost zgradbe. 
S temi ukrepi Občina sledi operativnim ciljem SLR 
LAS DRAVA in se iz tega naslova poteguje za sofinan-
ciranje v višini slabih 40.000 evrov. 

PRIPRAVLJA SE TUDI PROJEKT ZA DRUGO FAZO CESTE DO 
DRAVSKEGA MOSTU NA RUTI
V letošnjem letu je bil izbran tudi projektant za t.i. drugo fazo naše državne 
ceste, ki bo potekala vse od spodnjega Mercatorja do dravskega mostu na 
Ruti. Tako smo s predstavniki Ministrstva za infrastrukture, Direkcije RS 
za infrastrukturo, projektantom (podjetje Andrejc d.o.o.) ter strokovnjaki 
s področja geologije opravili nekaj terenskih ogledov. Gre namreč za del 
državne ceste v Lovrenc, ki je na nekaterih delih zaradi naravne lege zelo 
ozka oz. ujeta med strugo Radoljne in strmim pobočjem. Iščejo se opti-
malne možnosti širitve cestišča, izgradnje pločnikov in kolesarske steze. 
Projekt bo predvidoma zaključen do poletja 2021.

Menjava vodovodni cevi na Delavski ulici
Na Delavski ulici se je zak-
ljučila celovita obnova dela 
vodovoda. Omenjena inves-
ticija je bila predvidena ob re-
konstrukciji ulice, vendar jo 
je bilo zaradi pogostih okvar 
cevovoda potrebno izvesti 
predčasno.
Tudi sicer se je letos na 
vodovodnem omrežju ve-
liko vlagalo. Zamenjane so 
bile še zadnje azbestne cevi, 
obnovila so se tri zajetja na 
vodnem viru Šlaus in saniral 
vodohran Bitner.

Cesta na Kumen

Sanacija ceste od transformatorja mimo 
Sgerma pa vse do hidroelektrarne “Lakožič”.


