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PRIDOBITVE V TEDNU OTROka

Glasilo Občine Lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

TEDEN STaREJŠIH

PROJEkTI PaRTICIPaTIVNEGa PRORaČUNa

VABLJENI NA GLASOVANJE  
O NOVIH PREDLOGIH 

PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 
V okviru novega cikla projekta Participativnega proračuna za leti 2023 in 2024 se je  
v glasovanje uvrstilo novih 32 predlogov. Več o predlogih si lahko preberete v le-
taku, ki je bil poslan v gospodinjstva in na občinski spletni strani pod zavihkom  
»PO MAJE BI ŠLO« https://www.lovrenc.si/objava/267845. 

Glasovanje o projektih bo za vsa naselja potekalo samo v letu 2022 in sicer:

•	 v	sredo, 2.	11.	2022	od	15.00	do	19.00	ure	na	Občini	Lovrenc	na	Pohorju	
					ter
•	 v	soboto, 5.	11.	2022	od	8.00	do	16.00	ure	v	Prireditvenem	prostoru.

Vljudno vabljeni!
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A GA POZNATE? 

Tudi Lovrenčani smo nekoč imeli svojega  
»generala«, to je bil Leopold Prapertnik, po do-
mače Smekarjev Polda; rojen je bil 12. 11. 1901 
v Lovrencu.

Polda je bil nočni čuvaj na spodnji Lešnikovi 
žagi, stanoval pa je v gornji Lešnikovi žagi. Zelo 
rad se je oblačil in kazal v obleki generala, z 
medaljami in sabljo. Spominjam se, kako je 
nekoč v takšni opravi salutiral pri Jelenu, pred 
gosti. Ko je mahal s sabljo, so se ga gostje spr-
va nekoliko bali, a ko je sabljo z vso silo pori-
nil v futrolo in jo pospravil, so si oddahnili ter 
mu zaploskali. Nadvse je bil vesel, kadar je bil 
v Mariboru in so ga tam pozdravljali tudi vojaki 
takratne armije. Zelo rad se je kazal tudi kot ku-
har, saj je doma vedno uporabljal predpasnik 
in čepico ter se takšen tudi odpravil v trgovino, 
najraje h Geratiču. Igral je tudi kitaro, na kate-
ro je imel pripeto leseno roko, da mu je držala 
beležko, na kateri so bile zapisane samo nje-
mu poznane note. Kot kitarist je imel tudi svoj 
žig. Zadnja leta svojega življenja je preživljal v 
domu za starejše na gradu Viltuš, kjer je 20. 11. 
1985 tudi umrl.

Max Bedenik                     
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ŠČETICA – BORELIOZA
Zeliščarji imamo slogan: Za vsako bolezen raste rožica, ki zdravi. Tokrat vam predsta-
vim rastlino ŠČETICO, ki zdravi boreliozo. Ta diagnoza je med našimi krajani prelepega 
Lovrenca obdanega z gozdovi, kar pogosta. ŠČETICA je rastlina, ki spada med osate 
in je dveletna rastlina. V jeseni se korenine enoletne rastline skopljejo, umijejo in po-
sušijo. Iz korenin pripravijo specializirani zeliščarji kapljice ali tinkturo in to potem  po 
navodilu zeliščarja uporabimo za zdravljenje borelioze, ki jo prenaša klop. Vrtnarji po-
sušene glavice rastline pobarvajo in uporabljajo za cvetne aranžmaje. Zaradi borelioze 
so lahko ljudje izgoreli, imajo bolečine v sklepih se spopadajo s duševnimi stiskami, 
imajo vrtoglavice, slabo koncentracijo, spremembe na koži, prizadete notranje orga-
ne. Ščetica s svojo vitalno energijo obnavlja celico našega telesa in tako vzpostavi har-
monizacijo življenjskih procesov. Ščetica ima lahko stranske učinke, po nekajdnevnem 
jemanju  se lahko pojavijo izpuščaji- herpes, srbenje ali  kot bolečine  ki trajajo nekaj 
dni  v kosteh, sklepih, križu in mišicah, po nekaj dneh pa se bi naj  čutilo  občutno 
izboljšanje in zdravljenje.

Kitajski in japonski znanstveniki so pri raziskovanju ščetice ugotovili, da ščetica deluje 
tudi pri zelo trdovratnih boleznih kot je rak, kronični revmatizem,  deluje pri poškodo-
vanih mišicah, sklepih, kosti, pretrganih vezi, artritisu, uspešna je pri kroničnih kožnih 
obolenjih, pri putiki. Ob njenem uživanju je  smiselno jemati še čaj  njivske preslice, saj 
vsebuje kremenčevo kislino, ki krepi odpornost, kožo, čutila (predvsem oči) in stene 
oživlja hkrati pa pomaga pri ekcemih in luskavici ter stabilizira kostno tkivo. 
 
Ob simptomih borelioze  se najprej obrnemo na svojega  zdravnika, ki postavi diagnozo in nas zdravi. Zdravilne rastline so nam le za oporo in pomoč 
pri zdravljenju ob konvencionalni medicini. Šele po diagnozi zdravnika se lahko ščetica uporablja kot pomoč pri zdravljenju. Borelioza je lahko ozdra-
vljena, a se bo lahko čez čas ponovno aktivirala, to se dogaja ob večjih stresih, ob operacijah, takrat se obudi iz latentnega stanja in se aktivira. Da 
borelioza miruje se jemlje tinkturo ščetice ob polni luni po navodilu zeliščarja. Pomoč pri zdravljenju nudi tudi bioresonanca.

Lovrenški zeliščarji

A GA POZNATE?

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:
ponedeljek 8.–10. in 11–13. 
torek:  8.–10. in 11–13. 
sreda:  8.–10. in 12–16. 
petek: 8.–10. in 11–13. 
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 TRŽNICA  
PRI MANCI

V soboto, 8. 10. 2022, smo uradno odprli novo 
tržnico v  Lovrencu. Projekt je v osnovi pre-
dlog Participativnega proračuna, ki pa smo 
ga zaradi celostne obnove prostora in uredi-
tve okolice, dodatno nadgradili. Izvedli smo 
vas potrebna zemeljska dela in infrastrukturo, 
uredili tlakovanje, postavili potrebno urbano 
opremo, polnilnice za električne avtomobile 
in kolesa ter postajališče za avtodome. 

Poleg slavnostnega prereza traku in nagovora župana Marka Rakovnika smo ob dnevu, ko je bil plato pred 
Manco dan v uporabo vsem Lovrenčanom in drugim zainteresiranim ponudnikom, preživeli dan ob tržnični 
ponudbi in ostalih spremljajočih dejavnostih. Za kulturni program je poskrbela folklorna skupina OŠ Lovrenc 
na Pohorju, ki nam je ob spremljavi harmonikaša Reneja Črešnarja, demonstrirala  enega od svojih plesnih 
spletov. Za pogostitev so poskrbeli člani Zeliščarskega društva Srčna moč. 

Glede na veliko število obiskovalcev in na izredno bogato ponudbo lokalnih izdelkov verjamemo, da bo 
tržnica prostor druženja in združevanja nas Lovrenčanov, ki si želimo lep in zdrav Lovrenc še v prihodnje.

LOVRENŠKI ČEBELARJI V SUHI KRAJINI
V lepi, topli in sončni soboti, 8. oktobra 2022, smo čebelarji skupaj s partnerji 
obiskali Suho krajino. Med nami je bila tudi vnukca čebelarke, ki je bila med 
nami kot majhna, mirna in tiha čebelica, željna znanja in dogodivščin. 
Najprej smo si ogledali Krško jamo z izvirom reke Krke. Prvi, ki je o jami pisal, 
je bil že Valvasor v 17. stoletju. V vodenem ogledu skozi kraško jamo, smo si 
dali duška domišljiji in iskali vsakemu po svoje videne podobe zmaja, konjske 

glave, čarovnice, podobe ljudi in še marsikaj. Tu je do nedavnega bivala tudi 
človeška ribica. Ravno zaradi pestrosti živalstva, so v jami prepovedali koncer-
te, na katerih je včasih nastopala vsa slovenska in tudi tuja estrada. 
Na Muljavi, prijazni dolenjski vasici, smo si ogledali muzej na prostem, Jurčiče-
vo domačijo, v kateri se je rodil pesnik in pisatelj Josip Jurčič. 
Kulturni spomenik ohranja podobo osrednje slovenske kmečke arhitekture, 

osredno hišo s črno kuhinjo, leseno Krjavljevo bajto in go-
spodarsko poslopje, v katerem je danes razstava kmečkega 
orodja in postopek pridelave lanu. Slovenski čebelnjak ima 
bogato razstavo panjskih končnic, ki so značilne le za Slove-
nijo. V sredini 18. stoletja so jih čebelarji nameščali na svoje 
panje zato, da so jih ločili od tujih, svetniški motivi pa naj bi 
varovali čebele. Študentka etnografije Julija nas je vodila skozi 
podobe na panjskih končnicah. Ob zaključku nas je povabila 
na ogled njihovih tradicionalnih letnih gledaliških predstav 
na prostem, ki se odvijajo vsako pomlad na Jurčičevi domačiji. 

Vsi smo bili navdušeni nad ogledom Hiše krajnske čebele v Vi-
šnji Gori. Z inovativno tehnologijo smo vstopili v svet kranjske 
sivke z virtualnimi junaki, člani čebelarske družine Rothschütz 
iz Višnje Gore. Ta družina je pred več kot 150 leti ustanovila 
Kranjski trgovski čebelnjak in prva popisala krajnsko sivko in 
dokazala razliko od temne čebele iz severa in italijanske če-
bele. 

Ekskurzijo smo zaključili  z dobrim kosilom v gostilni Obrščak 
v Ivančni Gorici. Sledila je mirna in lepa vožnja do doma, se-
veda s postankom na Trojanah in nakupom krofov za tiste, ki 
so ostali doma. 

Darja Pušnik



PRIDOBITVE V TEDNU OTROKA 
V znamenju odprtja nove igralnice vrtca in igral 

Na naši šoli smo tudi v letošnjem tednu otroka, med 3. in 9. oktobrom, poskrbeli za 
organizacijo zanimivih dejavnosti pod motom »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO«. Teden 
smo v šolo pozdravili s sproščenim plesom ob pesmi »Skp se mava dobr« slovenskega 
glasbenika Nipke-ja, ki je ambasador dogodka. Nato smo za mlajše učence pripravili 
ustvarjalno delavnico, starejši pa so se odpravili na kolesarski izlet po domačem kraju. 
V mraku smo se odpravili še na krajši pohod z lučkami. Učenci so se lahko preizkusili v 
številnih aktivnostih, tako na področju košarke, robotike in različnih ustvarjalnih delav-
nicah. Pozabili nismo niti na učitelje. Učenci so nam pripravili zanimivo radijsko oddajo, 
popoldne pa smo se po košarkarski tekmi vsi posladkali s slastnimi palačinkami. Hkrati 
smo obudili lovrenški kino in si ogledali pustolovščino Tada Jonesa. Razpisali smo še 
likovni natečaj »Štefka«, kjer so bili učenci povabljeni, da iz odpadne embalaže izdelajo 
štafetno palico. Z zmagovalno palico smo se priključili mednarodnemu projektu in tekli 
za boljše podnebje.

V tem tednu smo s ponosom 
predali namenu tudi nova igra-
la v šolskem parku. Denar za 
igrala je OŠ Lovrenc na Pohor-
ju zbrala preko šolskega sklada, 
sredstva pa so prispevali mno-
gi starši, lovrenška podjetja in 
občina. 

Veselo je bilo tudi v vrtcu, kjer 
smo otvorili novo igralnico. 
Naši najmlajši so v ta namen 
pripravili zanimiv kulturni pro-
gram, po katerem smo se  tudi 
posladkali. Tudi vrtečani smo 
ta teden plesali, se družili s 
starejšimi občani, za zaključek 
pa nas je obiskala »Čarovnica 
Lenčka« s palačinkami in mar-
melado. 

Teden otroka smo v Kulturnem 
domu zaključili s predstavo 
Pikina velika pustolovščina v 
izvedbi Gledališča KU-KUC.

kolektiv 
OŠ Lovrenc na Pohorju
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Sporazum z Direkcijo 
za ceste o dodatnem 

sofinanciranju cest 
Po dolgih pogajanjih ob rekonstrukcije državne ceste, smo z Di-
rekcijo Republike Slovenije za infrastrukturo uspeli in podpisali 
sporazum o sofinanciranju 150.000 EUR sredstev za popravilo 
obvozov, ki so tekom gradnje utrpeli največ poškodb. Tako nam 
bo država pri rekonstrukciji najbolj uničenih predelov lokalnih 
cest s temi sredstvi sofinancirala investicije, predvidoma že v na-
slednjem letu. 

UREDITEV 
ŠOLSKEGA OKOLIŠA 

V Kulturnem domu smo izvedli javno predstavitev projekta 
ureditve šolskega okoliša. Udeležilo se je je lepo število po-
vabljenih, ki se jih projekt neposredno dotika, prav tako pa so 
se vabilu odzvali tudi drugi zainteresirani Lovrenčani. Projekt 
je predstavljen skozi kratek film, ki zajema vse fazah izgradnje 
in ureditve okolice. Predstavnika projektivnega biroja sta z ve-
seljem odgovarjala na vprašanja prisotnih. V najkrajšem mo-
žnem času bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo in 
pričeli z realizacijo začetnih faz izredno lepega in zanimivega 
projekta, ki bo velika dodana vrednost naše občine.

ZA NAMI ŠE DVA PROJEKTA 
PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

V mesecu oktobru smo izvedli zasaditev okolice Sv. Radegunde. Skupaj s prostovoljci smo posadili velik navadni gaber, 40 belih vrtnic in 20 belih hortenzij. 
Okolica sv. Radegunde bo tako še bolj razveseljevala poglede mimoidočih v prihodnjih letih. Izvedli pa smo tudi drugi del delavnice finančne pismenosti, ki je 
bila tokrat namenjena našim devetošolcem. Gre za pomembno funkcionalne znanje, razumevanje vloge in funkcije denarja, koncepta živeti v skladu s svojimi 
prihodki in pomena zgodnjega varčevanja za lažjo realizacijo finančnih ciljev, skratka znanja, ki je danes še kako pomembno.

TEDEN STAREJŠIH
Zavod Danica je svojo 10. obletnico delovanja obeležil s ciklom 
dejavnosti, ki so ga naslovili »TEDEN STAREJŠIH«. Deležni smo bili 
razstave fotografij, ki so prikazale vso pestrost realiziranih dejav-
nosti zavoda. Izvedeno je bilo brezplačno merjenje holesterola, 
krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter medgeneracijsko druže-
nje starejših občanov in otrok vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju 
z naslovom »SKOP SE MOMO FAJN«. V okviru Tedna starejših so 
obiskali Prekmurje in pripravili razpravi na temo demence ter 
problematike gluhih in naglušnih naše družbe. Izvedli so še pri-
kaz postopkov oživljanja. Teden, za katerega upamo, da posta-
ne tradicionalen, se je zaključil z županovim kosilom za starejše 
občane.

CESTA NA KUMEN IN SANACIJSKA DELA VGP DRAVA 
V septembru in oktobru se intenzivno izvajajo dela na dveh najbolj poškodovanih odsekih Ceste na Kumen, ki ju je povzročilo lansko neurje. Za oba dela 
Ceste na Kumen, katerih sanacija znaša cca 1,5 mio EUR, smo namreč pridobili skoraj 900.000 EUR nepovratnih sredstev za odpravo škode po neurjih iz 
Ministrstva za okolje in prostor, zato smo se investicije tudi nemudoma lotili. Tako so dela v polnem teku na tej cesti proti Grofu. Na 1,4 km dolgem odseku 
se bo v celoti obnovilo asfaltno cestišče s pripadajočim odvodnjavanjem, uredil pa se bo tudi nov javni vodovod, fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava. 
Dela potekajo tudi na tej cesti proti Pinter Ridi, kjer izvajamo sanacijo na najbolj poškodovanih segmentih s podpornimi zidovi. 

Pri tej investiciji smo dela uspešno povezali z Direkcijo za vode, ki je preko svojega izvajalca (VGP Drava) pristopila z več kot 150.000 EUR sredstvi, ki bodo 
omogočila  izgradnjo zaplavne pregrade ob Pinter Ridi ter še nekaj podpornih zidov na tej trasi. Zagotovili so tudi cca 200.000 EUR sredstev za sanacijo 
obeh brežin Radoljne nad Jakopičevim mostom, kjer dela že potekajo, prav tako pa bodo več kot 50.000 EUR namenili sanaciji uničenih gozdnih cest nad 
Pruhom proti Jezercu.

DRUŽENJE OB KUHANJU KROMPIRJEVEGA GOLAŽA
Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju je v nedeljo, 16. 10. 
2022, organiziralo 6. druženje ob kuhanju krompirjevega go-
laža, ki se ga je udeležilo sedem ekip. Prav vsaka je pripravila 
okusno in na poseben način začinjeno jed, ki smo jo z veseljem 
pokušali. Druženje se je nadaljevalo s kostanjevim piknikom v 
lepem in toplem jesenskem popoldnevu.

Dograditev zdravstvenega 
doma – pogodba podpisana
Župan Občine Lovrenc na Pohorju je z izvajalcem, podjetjem KOGRAD IGEM, 
d. o. o. iz Šentjanža pri Dravogradu, konec septembra podpisal pogodbo za pro-
jekt »Dograditev zdravstvenega doma Lovrenc na Pohorju«. Vrednost gradbeno-
-obrtniških del znaša skoraj 1,2 mio EUR, občina pa je s strani Ministrstva za zdravje 
pridobila sofinanciranje v višini skoraj 240.000 EUR. Novi zdravstveni dom bo zgra-
jen neposredno ob starem domu, vendar bo le-ta ločen objekt. Obsegal bo klet, 
pritličje in eno nadstropje, kjer bodo svoje prostore imeli naša zdravnica koncesio-
narka in Zavod Danica ter laboratorij. Prva pripravljalna dela se bodo predvidoma 
začela v novembru. 

Demonstracija 
sušenja sadja

V septembru so člani Turističnega društva 
Lovrenc na Pohorju, izvedli demonstraci-
jo sušenja sadja v sušilnici sadja in lanu –  
Pajštvi.  Šlo je za prikaz sušenja, kot ga vi-
dimo le še redko kje po Sloveniji. Dneve 
dejavnosti so zaključili z družabno prire-
ditvijo z naslovom »Pozdrav jeseni«. 


