
Lovrenški informator
November 2022, številka 36

LOKALNE VOLITVE 2022

Glasilo Občine Lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

DOGODKI DOMA

»PO MAJE BI ŠLO« 2023 in 2024 

VREČA SOLI ZA VSAKO GOSPODINJSTVO
Tudi letos bo Občina Lovrenc na Pohorju poskrbela, da bo vsako gospodinjstvo prejelo 
brezplačno vrečo soli za posipavanje. Sol lahko prevzamete v PRIREDITVENEM CENTRU  
od 1. decembra 2022 dalje od PONEDELJKA do PETKA od 8. do 21. ure in v SOBOTO 
od 8. do 14. ure. 

Še nasvet: Pretirana uporaba soli škodljivo vpliva na okolje, zato s soljenjem ne pretiravajmo. 
Kjer je to mogoče, poledenele površine posujemo tudi s peskom ali led ročno odstranimo.
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KAK SMO VČOSIH PLESALI

Takšno vzdušje, kot se vidi na sliki, je bilo na ve-
selicah v Puščavi pri Koresu v 60. letih, ob ver-
skih praznikih oz. romanjih. Muzikanti so bili 
domačini, ki so ustvarili pravo razpoloženje, da 
je plesalo staro in mlado od blizu in od daleč. 
A največjo pozornost za tisti čas sta ustvarila 
»dva plesalca«, zato radovednosti, začudenja 
in smeha ni manjkalo. Še ena šaljiva romarska: 
za Ansko  nedeljo je prišlo na romanje veliko 
An. Ena izmed njih je bila žejna in lačna, zato si 
je v gostilni naročila »šnops in žemljo«, ki jo je 
namakala v šnops. Čez nekaj časa je ugotovila, 
da ne hodi ona okoli sv. Ane, ampak se sv. Ana 
vrti okoli nje.

Tako pa so napolnili plesišče oz. »tancpodn« 
v 60. letih pri Bitnerju, za kovaške plese oz. 
»šmidbale«. Tudi tam so večinoma igrali do-
mači muzikanti. V zimskem času pa so bile 
veselice pri Jelenu in Urbancu.

Max Bedenik                     
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LAŠKI SMILJ 
Laški smilj – suhocvetnica, nesmrtnica, immortelle. Latinsko ime je Helichrysum ita-
licum. Uspeva v toplejših krajih, na otokih in obalah z mediteransko klimo. Za nas je 
zanimivo področje Jadrana, najdemo pa ga tudi pri nas na vrtovih ljubiteljev zelišč. 
Lahko ga posadimo v lonček in ga damo čez zimo v notranje prostore. Uspeva v pe-
ščeni propustni zemlji, z veliko sonca in toplote. Je delno olesenela rastlina, ki zraste 
do 60 cm visoko. Cvetovi so rumene barve zraščeni v kobulasto socvetje. Je aromatič-
na rastlina z vonjem po kariju. Ta vonj nekaterim ugaja, drugim pa ne.

Uporabljamo ga v terapevtske namene, v kozmetiki in v kulinariki. Smilj ima izredno 
močne regenerativne sposobnosti, obnavlja kožo ne  glede na njeno prizadetost 
(rane, opekline, odrgnine, ekcemi, hematomi, luskavica, izpuščaji in še marsikaj ...). 
Uporablja se tudi v tradicionalni medicini proti hripavosti, astmi, bronhitisu, raznim 
kožnim obolenjem, saj deluje izredno regenerativno, protivnetno in protibakterijsko. 
Uporablja se tudi v oljih za masažo proti strijam in celulitu.  Esenca smilja je v koz-
metiki  zelo pomembna. Naj omenim samo francosko kozmetično hišo iz Provanse 
L'Occitane, ki je preplavila s svojimi izdelki velik del sveta prav z esenco smilja. Upora-
ben je tudi kot začimba v kulinariki, dodamo ga v juhe, rižote, divjačino in k pečenim 
mesnim jedem. Iz posušenega cvetja naredimo poparek, ki pomaga pri razstrupljanju 
telesa, pospešuje limfno drenažo in ureja prebavo. Skratka laški smilj je dovolj zanimiv, 
dovolj pomemben, da ga tudi mi spoznamo in obogatimo naše vrtove.

Za zeliščarski krožek »Srčna moč« Anamarija Krajnc

LOVRENC PREJ, LOVRENC ZAJ 

ZA ZDRAVO TELO IN DUHA 
V novembru je bila zaključena izgradnja fitnesa na prostem. Prostor namenjamo medge-
neracijskemu sodelovanju in vzpodbuja tako športno rekreativne, kot tudi družabne pla-
ti bivanja v Lovrencu na Pohorju. Površine so namenjene ruskemu kegljanju, balinanju ter 
napravam za telesno vadbo v zdravem, naravnem okolju. Dopolnjujemo jih s klopmi in 
razsvetljavo. Fitnes je umeščen v prostor na način, da tvori povezavo s Prireditvenim cen-
trom in obiskovalcu nudi možnost uporabe sanitarij, vizualno pa je navezan na tržnico pri  
Manci. S tem želimo slediti enovitemu in urejenemu konceptu v kraju. Za umestitev projekta v 
prostor se iskreno zahvaljujemo gospodu Vidku Švajgerju in podjetju Pergola.

Ker nam vremenske razmere več ne omogočajo daljšega druženja na prostem, bomo uradno 
otvoritev izvedli spomladi, seveda pa ste že sedaj vljudno vabljeni h koriščenju naprav. Za uporabo 
ruskega kegljišča in balinišča si lahko ustrezne pripomočke izposodite pri informatorju v priredi-
tvenem centru ali pa se obrnete na tajništvo Občine.

PLANINSKI IZLET 
PO MARIBORSKIH GRIČIH 

Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju je v letošnjem letu izvedlo kar nekaj le-
pih, poučnih in zanimivih izletov. Zahvala za to gre prizadevnim vodnikom, ki 
se izvrstno pripravijo na ture. Bil sem udeleženec planinskih izletov na Ogra-
de, Kopitnik, Stolni vrh, Meljski hrib in Gorco nad Mariborom oziroma Maleč-
nikom. Sam teh poti ne bi izbral, ker povprečen planinec zanje sploh ne ve. 

Planinke in planinci smo pod skrbnim vodstvom Cvetke Arl obiskali hribčke 
nad Mariborom, ki niso Pohorje. Kljub slabemu vremenu smo se imeli lepo. 
Spoznali smo nov svet, ki ga imamo tako blizu in ga ne poznamo. Sprehodili 
smo se med vinogradi do Stolnega vrha, Meljskega vrha in se povzpeli na 
Gorco. Zanimive poti, ki jih sam nikoli ne bi izbral, čeprav se pogled iz Maribo-
ra pogosto ustavi na Gorci in okoliških hribih.  

Obiskali smo tudi katakombe pod župnijsko cerkvijo v Malečniku, ki so bile 
obnovljene pred tremi leti in za javnost odprte po skoraj stotih letih. Dolge 

so 12 metrov, široke pa 4 metre. V sprednjem delu je kamnit oltar Sv. Križa z 
vzidanimi relikvijami, katerega pločevinast del je poslikan z marmorizacijo. V 
njih so pokopani duhovniki, pomembnejši krajani in tisti, ki so imeli posebne 
zasluge za župnijo. V katakombah je tudi pokrit rov za katerega se ne ve kam 
vodi. Domači župnik pove, da ga bodo v prihodnosti začeli raziskovati. Ena 
od možnosti je, da vodi podzemni rov na Gorco oziroma do gradu Vurberk.  

Besedilo in fotografija: Danilo Španbauer

PREVZEM RUMENIH VREČ 
ZA ODPADNO EMBALAŽO ZA LETO 2023

Obveščamo vas, da smo z mesecem novembrom pričele deliti   rumene vreče za odpa-
dno embalažo ZA LETO 2023. Rumene vreče lahko dvignete v PRIREDITVENEM CENTRU  
od PONEDELJKA do PETKA od 8. do 21. ure in v SOBOTO od 8. do 14. ure.
Do rumenih vreč so upravičena gospodinjstva, ki so vključena v odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov in imajo doma črne posode za odvoz s prostornino 120 l ali 240 l. Podjetje Snaga 
je že razdelilo rumene vrečke tistim gospodinjstvom, ki imajo za odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov zelene vreče. Prav tako rumenih vreč ne prejmemo stanovalci v večstanovanjskih 
objektih, ki odpadno embalažo odlagajo v posode za odpadno embalažo in pravne osebe, 
ki opravljajo dejavnost.

Odvoze odpadne embalaže za leto 2023 bodo izvajali skladno s koledarjem odvozov odpad-
kov, ki bo objavljen na položnici v mesecu decembru 2022, od konca leta pa bodo koledarji 
odvozov dostopni tudi na spletni strani podjetja Snaga www.snaga-mb.si.

Pomembno je upoštevati, da je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto za odvoz na dan 
njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza. Predlagamo vam, da z vrečami ravnate 
preudarno in odpadno embalažo stiskate.

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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   KAJ SE BO DOGAJALO  
   PRI NAS V DECEMBRU 
•	 MIKLAVŽEV KONCERT TACKANOV  

v soboto, 3. 12. 2022, ob 18.00 v Kulturnem domu 
Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju

•	 PRIHOD MIKLAVŽA  
v ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 17.00

•	 NOVOLETNA PRIREDITEV IN BAZAR –  
»PESEM ŽELJA« – v četrtek, 8. 12. 2022,  
ob 17.00 v VŠD OŠ Lovrenc na Pohorju

•	 BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM – v soboto,  
10. 12. 2022 ob 9.00 na tržnični ploščadi pri Manc

•	 ČAJANKA S PATROM KARLOM GRŽANOM  
v sredo, 14. 12. 2022, ob 17.00  
v avli OŠ Lovrenc na Pohorju

•	 LUTKOVNA PREDSTAVA – SOVICE in  
OBISK BOŽIČKA S PRIŽIGOM LUČK  
v sredo, 14. 12. 2022, ob 17.00  
v Kulturnem domu Jožeta Petruna  
Lovrenc na Pohorju in nato  
na tržični ploščadi pri Manci

•	 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT  
MePZ ROSIKA – v petek, 16. 12. 2022,  
ob 18.00 v Župnijski cerkvi Lovrenc na Pohorju

•	 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GODBE PGD LOVRENC NA POHORJU  
v soboto, 17. 12. 2022, ob 19.00  
v Kulturnem domu Jožeta Petruna  
Lovrenc na Pohorju

•	 DRUŽIMO SE Z DROŽMI –  
pogovor z Anito Šumer 
v torek, 20. 12. 2022, ob 18.00,  
v avli OŠ Lovrenc na Pohorju

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME 
Zadnjo soboto v novembru smo 
na pobudo Planinskega društva 
Lovrenc na Pohorju organizirali 
sejem oz. izmenjavo rabljene smu-
čarske opreme. Sejem smo izvedli 
na novi tržnični ploščadi pri Manci 
in ga povezali s tržnico lokalne po-
nudbe. Za sejem smo se odločili, 
ker smo prepričani, da lahko na ta 
način omogočimo nakup kvalite-
tne in cenovno dostopne smučar-
ske opreme in vse skupaj poveže-
mo s sproščenim druženjem. 



SANACIJA CESTE NA  
KUMEN V POLNEM TEKU 
Intenzivno se izvajajo dela na dveh najbolj poškodovanih odsekih Ceste na Ku-
men, ki ju je povzročilo lansko neurje. Proti Grofu se zaključuje predpripravo na 
asfaltiranje, ki bo vezano na ugodne vremenske razmere izvedeno v decembru. 
Na odseku proti Pinter ridi izvajalci pospešeno gradijo podporne zidove, ki bodo 
ščitili cesto pred visokimi vodami potoka Plešiščica. Dela potekajo po načrtu, 
zaradi obsežnosti pa se bodo končala v pomladnih mesecih naslednjega leta. 
Z izvedenimi deli na obeh odsekih smo v letošnjem letu uspešno pridobili ne-
povratna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini slabih 900.000 
EUR iz naslova odprave škod po neurju. 

NOVA ZAPLAVNA  
PREGRADA NA PINTER RIDI  
V okviru sanacije Ceste na Kumen proti Pinter ridi smo v sodelovanju z Direkcijo za 
vode izvedli vzdrževanje naše hudourniške Plešiščice. Direkcija preko koncesionarja 
(VGP Drava) izvaja gradnjo zaplavne pregrade, pristopili pa so tudi k izgradnji pod-
pornih zidov in izgradnjo pragov v samem potoku. Predvsem s pregrado bi morali 
dolgoročno zmanjšati škodo na cestni infrastrukturi ob večjih neurjih. Je pa Direk-
cija letos pristopila in tudi že dokončala sanacijo dela struge Radoljne nad Jakopi-
čevim mostom. Direkcija naši Občini v letošnjem letu namenja okoli 500.000 EUR. 

PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA 
Izbrani izvajalec, ki bo izgradil prizidek k zdravstvenemu domu, Kograd Igem, d. o. o., je pričel s pripravami na gradnjo. V letošnjem letu načrtujejo čiščenja 
parcele, izkop ter podbetoniranje stavbe. Njihovo delo ne bo motilo rednega delovanje zdravstvene in zobozdravstvene postaje. Za strpnost pri gradnji se 
vam že vnaprej zahvaljujemo. 
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MINI
MARTINOVANJE

Na Martinovo soboto smo se v velikem številu 
zbrali na novi tržnični ploščadi pri Manci, kjer 
smo se podružili z lokalnimi ponudniki in naz-
dravili. Veseli nas, da se prostor, ki je namenjen 
druženju in prodaji izdelkov lokalne ponudbe, 
razvija v pravi smeri in da ste ga vzeli za svojega. 

»PO MAJE BI ŠLO« 2023 in 2024 
V letošnjem letu je potekalo že tretje glasovanje o prejetih predlogih v okviru Participativnega proračuna »Po maje bi šlo« za leti 2023 in 2024. Glasovanja se je 
udeležilo 273 občank in občanov. Udeležba je bila najvišja v naselju Rdeči breg.
Skladno s postopkovnikom je Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo skupaj z Občinsko upravo pregledal pripravil pregled ustreznih projektov po 
naseljih, ki so prejeli največ glasov. Če je zadnji izbrani projekt presegal finančni okvir za posamezno naselje se je na njegovo mesto umestil naslednji predlog, 
ki še ustreza finančnemu okvirju. V kolikor po končni razvrstitvi projektov v naselju skupni znesek vrednosti projektov ni dosegal zneska, ki je bil na voljo, so se 
sredstva dodelila preostalim neizglasovanim predlogom, ne glede na naselje. 
Na podlagi postopkovnika so izglasovani naslednji projekti, ki se bodo izvajali v letih 2023 in 2024:

LOVRENC KUMEN ČINŽAT PUŠČAVA S  
KURJO VASJO

RECENJAK RDEČI BREG RUTA

Postavitev 
otroških igral

Obnova javne poti 
Radegunda

Obnova napisa  
na spomeniku v  
šolskem parku

Ekološki otok  
za zabojnike

Nakup 
električnih koles

Postavitev zaščitnih 
varnostnih ograj 
na gozdni cesti
Obadova cesta

Šotor za izposojo 
organizatorjem 
prireditev

Ekološki otok

Informacijska tabla 
o kraju Činžat

Postavitev 
hitrostnih ovir

Postavitev 
solarnih luči 
ob dveh 
avtobusnih 
postajah

Asfaltiranje ceste 
ob  železniškem 
prehodu

Knjiga pesmi 
Jožeta Tovšaka

Ograjeno 
odlagališče za 
smeti na odcepu 
Bednik–Dietner

Ureditev ceste 
Glažerca

Asfaltiranje prostora 
pri križu Štamberg 
in ureditev javne 
razsvetljave

Popravilo ceste

Otok za odpadke  
na Letališču

Obnova 
gozdne ceste 

Ureditev makadamske 
ceste do Hrenov pri 
Bernauslu

Preplastitev 
asfaltne ceste I.

Preplastitev 
asfaltne ceste II.

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

ZAKLJUČEVANJE 
                   PRVE DVOLETKE 
Že poleti smo uredili počivališče za kolesarje in pohodnike ob cesti Slepnica–Hra-
stnikov vrh pri »Križu v Štambergu«. Da se bodo lahko pohodniki in kolesarji od-
žejali, smo na počivališču v mesecu novembru postavil tudi pitnik. Prav tako smo 
na tej lokaciji postavili informativno oglasno desko. Ob počivališču smo ogradili 
prečrpalno postajo javnega vodovoda. Počivališče bo pričaralo prijetno klimo ob 
počitku v senci. 

Pred nami so še trije projekti: izvedba ekološkega otoka na Kumnu, ureditev mla-
dinske sobe v prostorih bivše Krajevne skupnosti ter označitve ulic in kmetij na Re-
cenjaku. Vsi omenjeni projekti so že v teku in bodo zaključeni še v letošnjem letu. 

IZBRALI SMO NA LOKALNIH VOLITVAH 2022
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

iskreno se vam zahvaljujem, da ste si v nedeljo vzeli čas za volitve ter izkazali izjemno podpo-
ro in zaupanje listi Zdrav Lovrenc. Hvaležen sem Vam, da ste nam namenili kar 9 mandatov. 
Tako lahko nadaljujemo po poti, ki se je v preteklih štirih letih izkazala za dobro in učinkovito. 
Kot vselej želim tudi v bodoče delovati pozitivno in povezovalno. Moja vrata so odprta vsem. 
Zastavljene cilje želim izvrševati v sodelovanju z vsemi izvoljenimi svetnicami in svetniki, Vas, 
drage občanke in občani, pa prosim, da ohranite kritičnost, da dajete pobude, opozarjate na 
napake in tudi pohvalite tisto, kar bomo dobrega naredili. Trdo bomo delali, zato verjamem, 
da rezultat ne bo izostal.

Hvala prav vsem, ki ste sodelovali na volitvah in čestitke izvoljenim v občinski svet. Cenim vse, 
kar nam je bilo dano do sedaj narediti in od tu bom gradil dalje. Z delom (po poti do še boljše 
občine) sem že pričel.

Vaš župan, 
Marko Rakovnik

Lovrenčanka v Karolini 
V petek, 11. novembra 2022, smo v Okrepčevalnici Urbanc prisluhnili 
potopisnemu predavanju naše sokrajanke dr. Silve Grobelnik Mlakar, ki 
je z nami delila svoje doživetja ob gostovanju na znameniti fakulteti v 
Severni Karolini. V izredno zanimivem predavanju, ki se ga je udeležilo 
lepo število ljudi, nam je predavateljica poleg sistema izobraževanja 
predstavila tudi družbene in geografske značilnosti Severne Karoline.

ZVEN JESENI – koncert Mešanega pevskega zbora ROSIKA 
V oktobru smo člani mešanega pevskega zbora Rosika priredili jesenski 
koncert Zven jeseni. Na zelo dobro obiskanem dogodku so naši poslu-
šalci prisluhnili melodijam raznolikih karakterjev in jezikov. Predstavili 
smo slovenske ljudske pesmi, tudi takšne z modernim pridihom, se po-
dali v obdobje renesanse in zaključili s potepom skozi Istro. Obiskovalce 
so navdušile gostje, ženska vokalna skupina A Cappella. V prihodnje 
nas čakajo dogodki, ki jih že težko pričakujemo.  19. novembra smo se 
odpravili v Ljutomer na tekmovanje Sozvočenja, regijski tematski kon-
cert JSKD Štajerske in Pomurja. Pri pripravah na ta, za nas pomemben 
nastop, sta nam svoje bogato pevsko znanje predajali Martina Burger 
in Tadeja Vulc. V domačem Lovrencu na Pohorju pa nas bo moč slišati 
na božičnem koncertu 16. decembra 2022.

MePZ Rosika

Spoštovane občanke in občani. 
Posebna zahvala volilkam in volilcem, ki so na lokalnih volitvah glasovali za stranko 
SDS. Še naprej se bomo trudili upravičiti izkazano zaupanje za mandat v občinskem 
svetu in delati za naše skupno dobro.

Predsednica OO SDS, Alenka Deutsch

Pred štirimi leti smo se somišljeniki združili v listo Za Lo-
vrenc – gremo naprej. Naš cilj je bil Lovrenc na Pohorju 
popeljati po poti razvoja in napredka, v katerem bomo 
vsi krajani živeli kvalitetno življenje, s svojimi naravnimi in 
kulturnimi danostmi pa bomo privlačni za obiskovalce iz 
bližnje in daljne okolice. 
Z dvema sedežema v občinskem svetu smo bili resen in 
odgovoren sogovornik županu in občinski upravi. Odloči-
tev za ponoven nastop na volitvah ni bila težka.

Pri vsakem delu, postavljanju strategij in skrbi za zakonitost 
in skladnost, je potrebnih več sogovornikov, ki pa skupaj 
zasledujejo samo ne cilj in to je BOLJŠI LOVRENC ZA VSE.
Imeti prave, odgovorne, samostojne in strokovne člane 
občinskega sveta, je temelj razvoja vsakega kraja. 
Tudi v naslednjih štirih letih bomo z našima dvema sve-
tnikoma, Damjanom Škrablom in Sanjo Miljuš Herman, 
odločen in odgovoren sogovornik pri izvajanju občinske 
politike.

Lista Za Lovrenc – gremo naprej, 
Sanja Miljuš Herman

POKLON PREMINULIM 
ZA 1. NOVEMBER 
Ob dnevu spomina na mrtve smo se na žalni slovesnosti na pokopališču v Lovrencu 
na Pohorju, spomnili na preminule. S kratkim kulturnim programom, ki so ga pripravili 
otroci OŠ Lovrenc na Pohorju, smo se poklonili žrtvam okupatorjevega nasilja. V imenu 
Združenja borcev za vrednote NOB nas je nagovorila gospa Štefka Kamnik, ki je skupaj 
z županom, gospodom Markom Rakovnikom, položila venec na grob padlim borcem.

LUTKOVNA PREDSTAVA 
BABICA MARMELADA 

Lutkovna skupina Sovice je s predstavo BABICA MARMELADA odprla nov 
abonmajski cikel in navdušila množico otrok na uprizoritvi v Kulturnem 
domu. Ponovno bodo nastopile v čarobnem mesecu decembru in sicer 
natančneje 14. 12. 2022, ob 17. uri, ko bodo v Kulturnem domu Jožeta 
Petruna v Lovrencu na Pohorju izvedle praznično predstavo za otroke. 

Koncert pevke 
IZE VIVAT

V soboto, 26. novembra 2022, se je v Kulturnem domu Jo-
žeta Petruna Lovrenc na Pohorju odvil koncert mlade Lo-
vrenčanke, nadarjene pevke Ize Vivat. Iza se je v preteklosti 
udeleževala številnih pevskih tekmovanj, kjer je bila zelo 
uspešna. Svoj talent razvija pod vodstvom mentorja Sergeja 
Ruprehta, ki se ji je v soboto pridružil tudi na odru. Dogodek 
si je ogledalo številno občinstvo, ki so prišli podpret razvoj 
mlade pevke.

Potopis – 
Bolivija in Peru 

V nedeljo, 27. 11. 2022, je na povabilo Planin-
skega društva Lovrenc na Pohorju v Kulturnem 
domu predaval alpinist, popotnik in profesor 
fizike, Aleš Fajmut. Zanimivega potopisnega 
predavanja se je udeležilo lepo število ljudi.




