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UVODNIK
Tokratni uvodnik posvečamo predvsem osrednji oseb-
nosti našega društva, to je bivšemu uredniku časopisa 
Upokojenec, gospodu Jožetu Javorniku.
Zaradi trenutnega zdravstvenega stanja mu žal zdravje 
ne dopušča, da bi še nadaljeval delo urednika časopisa 
Upokojenec.
Urednik našega časopisa je bil polnih 21 let ter je vsa 
ta leta vložil mnogo truda in svojega časa za sestavo in 
ureditev časopisa, ki je izhajal vsako leto v mesecu de-
cembru. Poskrbel je za donatorska sredstva in za pisne 
prispevke dopisnikov.

Veseli in ponosni smo, da smo imeli tako vsestranskega 
in sposobnega urednika našega časopisa, za kar se mu 
iz srca zahvaljujemo. V naši sredi mu želimo še vrsto 
zdravih in zadovoljnih let.

Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi vsem donatorjem 
in dopisnikom prispevkov za naš časopis ter si želim še 
nadaljnjega sodelovanja in pomoči pri izdaji naslednjih 
številk  časopisa Upokojenec.

Vsem upokojenkam, upokojencem ter bralcem želim 
veliko zdravja, razumevanja in sreče v novem letu 2015.

Predsednica DU
Olga Črešnar

VOŠČILO
V decembru leto se izteka

in čipko novih upov spleta.

Naj novo leto vsem vam srečo sipa, 
nobena skrb, težava naj vas ne potipa. 

Ančka Dover
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LETO 2014 V DRUŠTVU UPOKOJENCEV
LOVRENC NA POHORJU

ČASOPIS UPOKOJENEC SKOZI ČAS

Naše društvo temelji na delu štirih sekcij, katerih delo 
budno spremljamo, njihovo delo in udejstvovanje je po-
hvale vredno.
Poleg rednega dela, ki nam ga nalaga vodenje društva, 
smo po programu dela v društvu izvedli tudi spodaj opi-
sane aktivnosti. 
V marcu smo imeli redni občni zbor DU, na katerem smo 
potrdili bilanco za preteklo leto.

 �  Vsak torek in petek je v prireditvenem prostoru orga-
nizirana terapevtska telovadba – PILATES, ki poteka 
pod nadzorom fizioterapevtke iz Ruš.

 �  V okviru Jezernikovih dnevov smo se odločili, da 
popestrimo te dneve z veselim večerom, ki smo ga 
poimenovali Jezernikova gostilna.

 �  V času Jezernikovih dnevov so sodelovale naše sek-
cije: PIKAPOLONICE, ZELIŠČARKE in KEGLJAČI, 
organizirali so prireditve, druženja in razstave.

 �  V avgustu smo organizirali 7-dnevno letovanje na 
morju v hotelu DELFIN v IZOLI, udeležilo se ga je 
26 naših članov.

 �  V septembru smo organizirali društveni piknik z bo-
gatim srečelovom, pijačo in jedačo v prireditvenem 
prostoru.

 �  Naše člane spodbujamo, da se udeležujejo druženja v 
prireditvenem prostoru vsak torek in četrtek, ki pote-
kajo pod vodstvom organizacije ZAVETJE.

 �  V okviru društva upokojencev izvajamo tudi projekt 
starejši za starejše – koordinatorka tega projekta je 
Marjana Perklič. 

 �  Skupaj s sadeži družbe Osnovne šole Lovrenc obisku-

jemo naše člane in članice, ki so praznovali okroglo 
obletnico, poslali smo jim tudi voščila.

 �  Prostovoljci društva in člani humanitarne komisije 
v mesecu decembru obiskujemo naše starostnike, ki 
so stari nad 80 let na domu in v domovih za ostarele, 
zaželimo jim veliko zdravja ter zadovoljstva in jim 
izročimo darilo od društva. S tem obiskom in stiskom 
rok jim pokažemo, da jih nismo pozabili.

 �  V mesecu decembru vsako leto izide tudi glasilo Upo-
kojenec. 

Po zaslugi vseh aktivnih članov našega društva poteka 
delo tekoče, čeprav naletimo na večje ali manjše proble-
me, ki jih skupaj dokaj uspešno rešujemo.
Zahvaljujemo se našemu županu g. Jožku Manfreda, saj 
ima za nas starejše razumevanje in posluh ter našemu 
društvu pomaga finančno in v raznih drugih oblikah, 
zato si želimo še naprej dobrega sodelovanja.
Ob koncu leta se zahvaljujem vsem mojim sodelavcem, 
organom upravljanja in našim sekcijam, ki so s svojimi 
nastopi v javnosti prispevali k ogledu našega društva. 
Posebej se moram zahvaliti donatorjem, sponzorjem in 
dopisnikom, ki so s svojimi prispevki omogočili izdajo 
glasila UPOKOJENEC.

V novem letu 2015 pa želim vsem veliko zdravja, sreče, 
dobre volje in vsestranskega sodelovanja.
 

Predsednica DU
Olga Črešnar 

Časopis Upokojenec izhaja že 21 let, v nakladi od 400 
do 500 izvodov.
Pisali smo ga za vse generacije, to je za mlade, osebe 
srednjih let in za starejše. Časopis je obsegal od 20 do 
40 strani, odvisno od tega, koliko sredstev smo zbrali s 
sponzorskimi in z donatorskimi oglasi. V intervalu 21 let 
smo uspeli zbrati vsako leto toliko sredstev, da je zados-
tovalo za izdajo časopisa. Ljudje so radi brali ta časopis. 
Običajno je časopis izhajal v mesecu decembru. 

Če pogledamo nazaj v zgodovino kraja, je v Lovrencu 
na Pohorju časopis že izhajal krajše obdobje, približno 
v letih 1965 in 1966. Izšlo je okrog 6 številk, potem je 
prenehal izhajati. Izdajal ga je gospod Drago Vresnik, 
novinar (ali publicist). Imenovani je napisal lovrenško 
zgodbo o pohorskem Jezerniku.
V letošnjem letu smo lahko prisluhnili programu prire-
ditev ob 21. Jezernikovih dnevih, ki so trajali od 8. 8. do 
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SPOŠTOVANE UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI, 
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

30. 8. 2014.
Srce teh prireditev je pravljica o pohorskem Jezerniku.

Časopis Upokojenec nam je vse do št. 19 tiskala Dravska 
tiskarna, ki je šla v stečaj, zato smo se morali preseliti k 
Dravskemu tisku.
V tej tiskarni je za časopis delala gospa Stanka, v komer-
ciali pa gospa Petra. Z obema sem bil zelo zadovoljen in 
sem z njima dobro sodeloval. Na vidiku je bila 22. izdaja 
časopisa, pa sem žal moral prenehati s svojim delom, 
ker so mi zdravniki predvideli zahtevno operacijo na žili 

aorti, operacijo se predvideli v začetku januarja 2015.
Veliko upanja imam, da bodo tudi naši pri društvu nada-
ljevali delo ob izdaji časopisa Upokojenec. Velika škoda 
pa bi bila, če bi časopis pri društvu prenehal izhajati.

Vsem, ki bodo v prihodnje sodelovali pri časopisu Upo-
kojenec, pa želim veliko dobre volje, veliko zdravih in 
dobrih mislih ter vse dobro.

Bivši urednik časopisa Upokojenec
Jožef Javornik, ekonomist 

Za nami so lokalne volitve, pred nami pa nov mandat, 
tako za mene, kot ponovno izvoljenega župana, kot za 
vas, ki ste mi s svojimi glasovi in podporo ponovno za-
upali vodenje občine, za kar se vam še enkrat iskreno 
zahvaljujem.
O mojem oziroma našem delu se je v minulem obdobju 
veliko pisalo, govorilo in tudi opozarjalo na napake, kar je 
prav, saj mi je to dajalo in nam daje nov zagon in vnemo, 
da lahko stvari, ki jih delamo, naredimo še boljše in še 
uspešnejše. Na takšen način bomo še lažje dosegli zastav-
ljene cilje, delo pa še naprej opravljali pošteno, zakonito, 
s posluhom za ljudi in z novimi projekti.
Kljub težkemu stanju v državi, ki jo še vedno pestijo fi-
nančna, gospodarska in moralna kriza ter kriza vrednot, 
nam ni zmanjkalo načrtov za prihodnost, saj lahko za 
napredek kraja in ljudi naredimo še veliko, zato bomo 
našo pozornost v tem mandatu usmerili predvsem v:

 � vzdržno javno finančno politiko, v črpanje evropskih 
sredstev za nove projekte in sodelovanje z ministrstvi 
na področju pridobivanja sredstev;

 �  ohranitev in razvoj obstoječe industrije, gozdarstva in 
kmetijstva;

 �  zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva 
in podjetništva;

 �  nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja;
 �  nadaljevanje aktivnosti zagotavljanja kvalitetnih vod-

nih virov in oskrbe z vodo;
 �  nadaljevanje razvoja turizma, s poudarkom na ohra-

njanju etnološke dediščine;
 �  investicije v šolo – obnova kurilnice in ohranitev do-

sedanjega nadstandarda predšolskih in šoloobveznih 
otrok ter zagotavljanje pogojev za uspešno vzgojno-iz-

obraževalno delo OŠ Lovrenc na Pohorju;
 �  spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, sofinan-

ciranje programov društev in drugih, ki vključujejo 
starejše v aktivno preživljanje starosti in nadaljevanje 
zagotavljanja pogojev za vsestransko oskrbo in pomoč 
starejšim in drugim pomoči potrebnim osebam;

 �  sofinanciranje in spodbujanje delovanja društev v 
okviru veljavnih predpisov, v skladu s programi dru-
štev;

 �  medobčinsko sodelovanje – skupni medobčinski pro-
jekti;

 �  še boljšo zagotovitev strokovnosti in učinkovitosti 
občinske uprave.

Naš cilj je tudi:
 �  da poleg dosedanjih štipendij uvedemo še žepnine za 

dijake in študente;
 �  da uvedemo občinsko blagajno, kjer boste občani lah-

ko plačevali položnice brez provizije;
 �  da poskrbimo za dograditev zdravstvenega doma;
 �  da poskrbimo za obnovo in širitev fitnesa, ki bo služil 

vsem generacijam, in s tem zagotovimo medgenera-
cijsko druženje ter povezovanje, s katerim bo omogo-
čeno prenašanje izkušenj, stiki z mladimi, prepreče-
vanje osamljenosti in nenazadnje pretok življenjskih 
izkušenj;

 �  da poskrbimo za enakomeren razvoj vseh zaselkov 
naše občine in

 �  da tako kot do sedaj tudi v bodoče povečujemo delež 
proračunskih sredstev in premoženje občine.

 � Čaka nas torej veliko dela in izzivov na številnih pod-
ročjih. Župan in vsi v občinski upravi se bomo skupaj 
z občinskim svetom, z odbori in komisijami še naprej 
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trudili za dobro našega kraja, seveda pa ne bomo, tako 
kot nismo do sedaj, zanemarili socialnih vprašanj, 
mladih, nezaposlenih in vas dragi upokojenci.

Verjamem, da bomo tisti, ki nam je mar za naš kraj, po-
novno stopili skupaj in ob vaši podpori tudi v tem man-
datu dosegli zastavljene cilje. 
Številni že zaključeni projekti v tem mandatu so nam 
dali novih moči in novega zagona, negativna mnenja in 
jezo ob otvoritvah teh projektov pa so izražali tisti, ki bi 
lahko svoje znanje, zmožnost črpanja sredstev, poveče-
vanja proračuna in nenazadnje povečevanja premoženja 
občine dokazovali in izvrševali takrat, ko so za to imeli 
priložnost, in ne danes.

Spoštovani!
Vsako leto ob tem času me prešine misel, kako hitro teče 
čas. Leto je na okoli in spet je tu – praznični božično 
novoletni čas, ki nas vsako leto vedno znova navdihne, 
nas predrami in v nas naseli veselje. Naj bo to čas, ko se 
spominjamo lepih dogodkov in trenutkov, naj bo to čas, 
ko za trenutek pozabimo na skrbi in smo z družino ter 
s prijatelji.
V prihajajočem letu 2015 vam želim vse dobro, sreča in 
zdravje pa naj bosta vaša stalna spremljevalca.  
     

Župan
Joško Manfreda

KIP SV. MIKLAVŽA

Kadar nas pot privede k slovenskemu 
baročnemu kiparstvu, se pred nami 
odpre nov svet enkratno ustvarjenih 
del umetnikov, ki so posejali svoje 
»biserne« skulpture v našo umetno-
stno zgodovino. Poleg gotike je ba-
rok pri nas pognal najbolj globoke 
korenine. Njegove rojstne letnice 
ni mogoče natančno določiti, kot je 
tudi težko reči, kdaj se je končal, saj 
je v poljudnejši plasti izzveneval še 
globoko v 19. stoletje. Na splošno pa 
velja, da o začetkih baroka na Sloven-
skem ne moremo govoriti pred sredo 
17. stoletja.
Tipičen primer figuralnega znamenja 
iz časa baroka v našem kraju je kip sv. 
Miklavža, ki stoji sredi Gornjega trga. 
Njegov avtor je Jožef Straub (1712-
1756). Straub, po rodu sicer Nemec, 
je bil vešč dela v lesu ter kamnu, vrsta 
kamnitih spomenikov na Štajerskem 
izpoveduje njegovo dosledno kipar-
sko roko. 190 cm visok kamnit kip 
patrona splavarjev stoji na podstavku 
pod pločevinasto baldahinasto stre-
šico. Svetnik je upodobljen kot škof s 
knjigo, z jabolki in s škofovsko palico, 
na podstavku pa je zapisana letnica 
1824 in napis: 17 IM 54. Skulpturo, 
ki dopolnjuje podobo trga, so dali 
postaviti tržani, ki so se v 18. stoletju 

v velikem številu preživljali s spra-
vljanjem lesa po reki Dravi, flosarji 
so nato s svojimi družinami nosili k 
znamenju darove v zahvalo za srečno 
vrnitev. Sv. Miklavž prav tako spo-
minja na sedež splavarskega ceha v 
kraju. Leta 1928 so v Lovrencu re-
konstruirali glavno cesto in takrat 
je stal kip na sredini med obema že 
tedaj postavljenima hišama. A ker je 
bil tako rekoč na tem mestu odveč, 
so ga po ukazu načelnika okrajnega 
zastopa, Andreja Vebleta, prestavili 
na rob ceste, kjer se nahaja še danes.
Vsekakor ni odveč, da namenim še 
nekaj besed samemu umetniku Jože-
fu Straubu, saj je poleg skulpture sv. 

Miklavža ustvaril tudi oltar v cerkvi 
sv. Ignacija na Rdečem bregu, le-ta pa 
je edina posvečena temu svetniku na 
Slovenskem.
Kiparska družina Straub iz Wiesen-
steiga na Württemberškem se uvršča 
med vodilne umetniške družine Sre-
dnje Evrope v 18. stoletju. Od petih 
bratov, ki so sledili poklicu svojega 
očeta kiparja Janeza Jurija Strauba, 
so kar štirje od njih ubrali svojo pot v 
južne kraje. Tako srečamo v Sloveniji 
in na Hrvaškem Filipa Jakoba, sicer 
kiparja v Gradcu, Jožefa v Mariboru, 
Janeza Jurija ml. v Radgoni in Franca 
Antona v Zagrebu. Vsak od bratov je 
razvil svojo kiparsko govorico, naj-
bolj izbrušeno in pretanjeno pa je 
izoblikoval brat Janez Krstnik (1704-
1784), ki je ustvarjal v Münchnu. V 
naših krajih sta ostala najbolj izpove-
dna ter markantna s svojo kiparsko 
izraznostjo graški mojster Filip Jakob 
ter »Mariborčan« Jožef Straub.
Mariboru je Jožef Straub vtisnil svoj 
prvi pečat z Marijinim znamenjem na 
Glavnem trgu. Sam ni le avtor kipov, 
temveč celotne kompozicije. Dinami-
čen čar pritegne kompozicija ravno 
z razvrstitvijo likov ter z osrednjim 
delom, ki se razvija iz oltarne men-
ze v vitki korintski steber. Figure so 
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SPOŠTOVANE UPOKOJENKE, UPOKOJENCI,
LOVRENČANKE IN LOVRENČANI!

zasnovane v svojevrstnih premišlje-
nih akcijah in se skladno združujejo v 
izraznost celotnega znamenja. V tem 
delu so skulpture svetnikov še dokaj 
umirjene in še ne razodevajo tisto 
fizično in notranjo prepričljivost, 
kakršna je bila značilna za kasnejša 
Straubova dela.
Največ svojega življenja, znanja, iz-
kušenj in ljubezni pa je pred dokaj 
zgodnjim slovesom od tega sveta, v 

svojem šestinštiridesetem letu, Straub 
podaril štajerskemu kiparstvu med 
leti 1750 in 1756. Ta njegova dela so 
(in upam, da bodo vedno ostala z 
nami) na velikem oltarju na Studen-
cih v Mariboru, v minoritski cerkvi 
na Ptuju, pri sv. Arehu na Pohorju, v 
frančiškanskih cerkvah v Čakovcu in 
v Novi Kaniži na Madžarskem. V to 
obdobje spada tudi naš sv. Miklavž. 
A to so le poglavitne umetnine s Stra-
ubovim, le njemu lastnim sugestiv-
nim nadihom. Predvsem studenški 
in ptujski kipi nadnaravne velikosti 
izžarevajo sproščen, razigran patos, 
ki se zrcali v teatraličnih gibih in 
držah, zamaknjenih obličjih z veli-
kimi očmi, v pomenljivi igri rok ter 
govorici oblačil, urejenih v bogate, 
ostro zalomljene gube. Že pri njego-
vem bratu Filipu Jakobu je bil izražen 
notranji nemir v izrazu skulptur, pri 
Jožefu pa je podajanje čustvenosti in 
zanosa še manj zadržano, saj v njih 
najdemo izredno poudarjen duh 
sočasnih gledaliških iger, ko se tudi 
oltar spreminja v prizorišče specifič-
nega poduhovljenega dogajanja.

Tako se nam torej Jožef Straub pred-
stavlja kot kipar z razponom, kot ga 
še dotlej ni imel noben umetnik na 
štajerskem koncu. Ob številnih naro-
čilih pa se zdi razumljivo, da Straub 
vsega tega ne bi zmogel sam, če ne bi 
imel v Mariboru večje delavnice. O 
njej arhivsko sicer ne vemo ničesar 
in tudi ne, kdo bi utegnili biti njego-
vi učenci. Na posebno mesto pa se 
uvršča neko delo, ki odstira pogled 
v novo poglavje našega kiparskega 
razvoja. Tam pa se najdejo imena, ki 
si spet zaslužijo posebno pozornost 
ter obravnavo.
Vsekakor pa nas Straubov kip sv. 
Miklavža v našem kraju s svojo pri-
sotnostjo vedno znova nagovarja, saj 
pritegne naš pogled s svojo tipično 
baročno postavo, z umirjenim obra-
znim izrazom in glavo, ki jo obdajajo 
stilizirani kodri z vegetabilno obliko-
vano brado. Naredila ga je cenjena 
roka. In ko ga gledamo, ga moramo 
znati videti in znati ceniti.

Mojca Polona Vaupotič, 
umetnostna zgod. in lik. kritičarka

V letu volitev je pač najprimernejše, da si izbereš temo o 
volitvah. Če bi naš časopis izšel pred volitvami, zagotovo 
ne bi pisal o tej temi. Prevečkrat sem se moral potrjevati 
na volitvah, zato od mene ne bi bilo korektno, da bi na 
tak način vplival na volilne izide, pa čeprav le za nekaj 
glasov. Ker se je predvolilno ozračje ohladilo, dajem nekaj 
izhodišč v razmislek, v kolikor smo še sposobni razmi-
šljati s svojo glavo.
Evropske volitve so potekale dokaj mirno, uspeli so pred-
vsem znani obrazi. Večine ljudi pa se te volitve tako niso 
dotaknile, čeprav Evropa vedno bolj reže naš kruh.
Parlamentarne državne volitve so pokazale, da si ljudje 
želijo novih obrazov, da si želijo verodostojnih ljudi, ki 
se bodo zoperstavili korupciji, poštenjakov, ki se ne bodo 
zavzemali le za lastne interese, temveč za vse sloje prebi-
valstva. Pa smo take parlamentarce tudi dobili? Nisem 

prepričan. Večino dosedanjega mandata so se ukvarjali s 
tako imenovanim političnim zapornikom in nesojeno ko-
misarko. Ko so se končno zapornika otresli, »komisarka« 
pa se je vrnila v poslanske klopi, je prišel čas za krpanje 
proračuna. In kje so začeli? Ponovno bi vzeli javnemu 
sektorju in upokojencem. Hvala! Pustimo se presenetiti, 
komaj so z delom pričeli, mogoče ne bo vse tako črno.
In že so bile tukaj lokalne volitve. Glede na to, da sta 
za župana kandidirala tudi dva mlajša kandidata, se je 
končno zgodilo, da je volilo tudi veliko mladih, kar je 
pohvalno. Končni rezultat je bil predvidljiv že po prvem 
krogu. Veliko lažje je uspeti aktualnemu županu, kot se 
dokazovati, ko še nimaš česa pokazati. A na srečo se tudi 
župani upokojujejo in tako, kot je Joško izkoristil moj 
odhod v pokoj, tako bo kakšen mladec vskočil na njegovo 
mesto, ko bo čas za to. 
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Joško, čestitam ti za ponovno izvolitev, čestitam ti tudi 
za vse realizirane projekte, ki so se v večini pripravljali že 
v mojem zadnjem mandatu, vendar mi vest ne dopušča, 
kakor tudi poštenost do volilnega telesa, ki me je tri man-
date izvolilo za župana, da te ne opozorim na napake, ki 
si jih delal med mandatom in v predvolilnem času. Ne gre 
za kritiziranje vse vprek, gre za zdravo kritiko in upam, 
da se boš vsaj zamislil, če je že upoštevati ne boš hotel. 
Moja opažanja so sledeča:

 �  Po mojem skromnem prepričanju si se preveč vži-
vel v vlogo: Občina, to sem jaz! Predlagam ti, da v 
prihodnje raje uporabljaš izraz lokalna skupnost, ki 
predstavlja skupnost ljudi, ki jim funkcionarji služimo. 
Občina diši preveč po prejšnjih časih, ko je prevlado-
val ozek partijski interes in so bili funkcionarji mali 
bogovi.

 �  Tiste, ki kritizirajo je treba onemogočiti. Zelo hitro 
si ugotovil, da je klepetalnica moteča, da se v njej 
oglašajo ljudje, ki ne mislijo tako kot ti. Zelo hitro si 
tudi ugotovil, da je lažje vladati, če ljudje čim manj 
vedo, zato si takoj prenehal z objavljanjem informacij 
župana. Od vsega začetka mandata si bil v sporu z 
Nadzornim odborom, saj si ugotovil, da bo informiral 
člane Občinskega sveta o napakah in pomanjkljivo-
stih pri vodenju občinske uprave. Celo tako daleč si 
šel, da si direktorjem zavodov, kjer delajo člani nad-
zornega odbora, pošiljal pisma in jih klevetal!? Za 
vodenje Občinske uprave si imenoval direktorja, ki 
ni čutil potrebe, da bi redno odgovarjal članom in 
članicam občinskega sveta, ali pa se je to dogajalo z 
nekajmesečno zamudo. S podobnimi težavami se je 
redno srečevalo tudi vodstvo šole, ki je tedne in mese-
ce čakalo na odgovore. In kako je v takih okoliščinah 
sploh mogoče uspešno voditi šolo? (Osebno sem pred 
slabim letom naslovil na vodstvo lokalne skupnosti 
ponudbo za nakup zemljišč v industrijski coni in se 
pred tem sestal s tabo osebno ob prisotnosti direk-
torja. Svetovala sta mi, da pošljem pisno ponudbo, 
kar sem tudi storil. Kljub posredovanju v Občinskem 
svetu do danes ni bilo odgovora). Če tako obravnavate 
nekdanjega funkcionarja, ki je 18 let skrbel za razvoj 
naših krajev, kako lahko pričakuje navaden občan ali 
občanka, da ju boste enakopravno obravnavali. Ker 
take stvari dopuščaš, si kot župan za to tudi osebno 
odgovoren. 

 �  Zelo rad uporabljaš besedo ovadba, proti meni ste jo 
pred leti tudi že uporabili v primeru izgradnje kana-
lizacijskega sistema. Na osnovi dokazil, ki sem jih o 
projektu pripravil, je policija napisala tožilstvu le po-
ročilo in ni bilo razloga za ovadbo. V letošnjem letu, 

ko sem že štiri leta v pokoju, so me ponovno obiskali 
kriminalisti, tokrat baje na osnovi anonimne prijave. 
Teme so več ali manj iste (gradnja hiše, obnova stare 
hiše, asfaltirano parkirišče, nabava osebnega vozila, 
ponovno projekt kanalizacije …). Pripravil sem po-
ročilo na osnovi pisnih dokazil, pogodb in računov. 
Ponovno policija ni imela razlogov za ovadbo in za-
devo je zaključila s poročilom. Sprašujem se, do kdaj 
se bomo šli slepe miši. V oči bode dejstvo, da si vedel 
za anonimko in da si bil informiran tudi o tem, da ni 
razlogov za ovadbo. Pa naj razume kdo more.

 �  Obnova Kovaške ceste in Ceste ob Radoljni – spre-
memba projekta. Ničkolikokrat sem moral poslušati 
tvoje izjave, da popravljaš moje napake. V primeru 
tega projekta je bila tvoja edina naloga, da se dogovo-
riš z gospodom Sajkom za izvedbo druge faze obnove 
ceste, to je položitev finega asfalta. Samo to je bilo 
predvideno v pogodbi. Osebno se pač nisem nagibal 
k izvedbi pločnikov, ker imamo v Lovrencu dovolj 
cest in ulic v makadamski izvedbi in pločniki bi lahko 
počakali. Zato je nekorektno kriviti gospoda Sajka, da 
je on kriv za probleme, ki so bili vezani na spremembo 
projekta.

 �  Čeprav sem vesel vsake nove investicije v lokalni skup-
nosti, pa se ne morem strinjati, kako se projekti vodijo, 
primer otroškega vrtca npr. Nezaslišano je, da ob tako 
pomembni investiciji, kot je enota otroškega varstva 
pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, ne povabiš k 
sodelovanju ravnateljice in jo vključiš v gradbeni od-
bor, ki spremlja gradnjo. Kot občinski svetnik v času 
gradnje telovadnice in obnove šole si se zavzemal za 
to, da bi tudi občinski svet imel svojega predstavnika 
v gradbenem odboru skupaj z županom in ravnate-
ljico, čez leto ali dve pa si to pravico odrekel tistim, ki 
Zavod, katerega ustanoviteljica je lokalna skupnost, 
vodijo in zanj odgovarjajo. Ne bom se spuščal v to, kaj 
je pri tej gradnji šlo narobe in koliko je ostalo odprtih 
problemov, ki jih dnevno odpravljajo delavci izvajalca. 
Vsemu temu bi se v veliki meri lahko izognili, če bi 
kot župan redno spremljal projekt in se posvetoval s 
tistimi, ki so odgovorni za vzgojo in izobraževanje 
naših otrok v teh prostorih.

 �  Glede tvoje volilne kampanje pa želim omeniti le to, 
da je bilo neokusno gledati, kako so morali dokon-
čani projekti čakati na otvoritve do nekaj dni pred 
volitvami, neokusno je bilo gledati, kako si pristajal 
na to, da ti društva, ki so financirana tudi s proračun-
skimi sredstvi, dajejo javno podporo, in neokusno 
je bilo poslušati pri pogrebnih mašah, da je mašo za 
pokojnika naročil župan. Ker sem prepričan, da za 
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te namene uporabljaš lastna sredstva, bi tvoje ime in 
priimek zadostovala.

Teh nekaj pripomb ti pišem dobronamerno, da bi se na-
pak, ki jih delaš, začel zavedati. V kolikor boš obljub-
ljal samo to, kar lahko uresničiš, v kolikor boš deloval 
transparentno na očeh javnosti, v kolikor boš za svoje 
napake odgovarjal sam, te bodo spoštovali tudi tisti, ki 
ti ta trenutek ne verjamejo. Takrat ne bo pomembno, ali 

bodo otvoritve sredi mandata ali ob koncu, veseli bomo, 
da v teh kriznih časih sploh bodo. 
Vsem, ki prebirate naš časopis, želim mirne božične pra-
znike in srečo v novem letu. Pa brez zamere!

Lovrenc na Pohorju, november 2014 
Franc Ladinek, nekdanji župan 

SPOŠTOVANI BRALCI!
Gotovo se strinjate z menoj, da je 
naša šola skupaj z vrtcem in vsem, 
kar spada zraven, vedno lepša in ved-
no lepo urejena. Obnovo stare šole 
smo začeli leta 2004, ko je bil ravna-
telj še Andrej Kasjak, sama pa sem 
prevzela šolo leta 2006. Takrat se je 
obnova stare šole zaključevala, v tis-
tem poletju smo med počitnicami še 
dokončno uredili stopnišče in hodni-
ke ter podrli zidove montažnega dela 
šole. Tisto poletje 2006 je bila podoba 
naše šole takšna:

Oktobra 2008 smo položili temeljni 
kamen za izgradnjo večnamenske 
športne dvorane. Z začetkom šolske-
ga leta 2010/2011 smo jo začeli polno 
uporabljati; v njej vadijo predšolski 
otroci, šolarji, v popoldanskem času 

pa člani in članice lovrenških društev. 
Otvoritev je bila v septembru, udele-
žil se je je med drugimi tudi takratni 
minister za šolstvo. Takole je izgle-
dala telovadnica in šolski prostor v 
času gradnje:

Marca 2014 se je začela prenova in 
dograditev vrtca. Število otrok v na-
šem vrtcu se je v nekaj zadnjih letih 
močno povečalo; dejstvo je, da v zad-
njih letih v našem okolišu beležimo 
nekoliko več rojstev, poleg tega pa je 
tudi odprtje prvega starostnega ob-
dobja, oziroma možnost, da se lahko 
vpišejo v naš vrtec otroci od 11 me-
seca dalje, poleg še nekaterih drugih 
ukrepov na državni ravni doprinesla 
k povečanemu številu otrok v vrtcu. 
V začetku oktobra smo imeli otvori-

tev prostorov ter se nato tudi z otro-
ki in vzgojiteljicami vanj preselili. V 
novem vrtcu imamo šest igralnic s 
pripadajočimi sanitarijami, razdelil-
no kuhinjo, nekaj prostorov za drugo 
delo z otroki ter zelo lepo in pros-
torno avlo, ki jo lahko koristimo za 
druženja otrok iz različnih skupin, za 
predstave, razstave in še mnoge dru-
ge oblike dela z otroki in njihovimi 
starši. Takole je izgledal vrtec, ko se 
je v mesecu marcu začenjala gradnja:

Ker smo letos pridobili nov vrtec, ka-
terega gradnjo smo vsi, vzgojiteljice, 
otroci, učitelji in učenci, podrobno 
in z zanimanjem spremljali, smo pri-
spevke otrok, ki so tudi objavljeni v 
časopisu, posvetili otroškim spomi-
nom na vrtec ter risbicam, ki so na-
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stajale ob njegovi gradnji.
V šolskem letu 2014/2015 imamo na šoli dvanajst oddel-
kov, v katere je razporejenih 238 učenk in učencev. Po 
petih generacijah, ko smo lahko imeli po samo en odde-
lek, imamo letos spet dva oddelka v prvem razredu. Tudi 
za naslednji dve leti predvidevamo, da bomo vpisovali po 
dva oddelka. V vrtcu imamo trenutno vpisanih 95 otrok, 
od januarja naprej pa predvidoma 99. Za otroke in učence 
skrbi okoli 60 zaposlenih. Vsi se neprestano izobražuje-
mo ter spremljamo sodobne trende v poučevanju in uče-
nju. Smo eko šola, spadamo v slovensko mrežo zdravih 
šol, smo kulturna šola 2012–2015, razvijamo in gojimo 
mednarodno sodelovanje v okviru projekta Comenius, 
v sklopu katerega so nekateri naši sodelavci že obiskali 
šolo na Norveškem, v Španiji ter na Finskem, gremo pa 
še na Ciper in na Islandijo. Vse to nas, seveda poleg so-
delovanja z domačimi ljudmi, društvi in organizacijami, 
bogati in nam omogoča odprtost in povezovanje za trajna 
življenjska znanja.
Fotografijo nam je poslal Anžej Bečan; veseli bomo, če 
bomo dobili še kakšno s prenovljenim vrtcem. Zelo smo 

hvaležni in veseli, da imamo tako spodbudno okolje in 
razmere za delo in učenje; načrtov in dela za naprej pa 
je še vedno zelo veliko in upamo, da nam jih bo uspelo 
uresničiti. Vsem bralcem želimo vse dobro, predvsem pa 
veliko zdravja v letu 2015.

Marija Osvald Novak, 
ravnateljica

Tako je naša šola pred dvema letoma izgledala iz zraka. 

NA OBISKU V VRTCU
Najlepše je, ko lahko učenci, ki smo tik pred tem, da 
zapustimo osnovnošolske klopi, pokukamo, kako pa se 
imajo naši najmlajši, tisti, ki obiskujejo vrtec. Nanizanih 
je nekaj utrinkov iz nepozabnega obiska v vrtcu.
Vzgojiteljica Klavdija nam je povedala: “Delo z otroki 
je zelo zanimivo in pestro. Vsak dan se veliko dogaja: 
pleše, poje, igra, zabava ...”
Vzgojiteljica Polona nam je povedala: “Delo vzgojiteljice 
je po svoje zelo težko in odgovorno delo, ki pa prinese 
tudi veliko smeha, veselja in radosti.”
Kaj pa mislijo otroci o vrtcu?
V vrtcu se radi igramo, jemo malico, rišemo, barvamo, 
hodimo na sprehode, vzgojiteljica Polona nam zaigra na 
harmoniko in zraven zaplešemo, vsako sredo odidemo v 
telovadnico, da se razgibamo. Igramo se tudi na igralih 
v šolskem parku in na igrišču.
Kaj je otrokom všeč v vrtcu?
Otrokom so predvsem všeč igrala v šolskem parku, kjer 
se igrajo, radi se družijo ter pogovarjajo. V vrtcu jim je 
zelo všeč. Otroci so nam povedali, da starši obiskujejo 
službo, medtem ko so oni v vrtcu.
Otroci zelo radi igrajo nogomet. Na rojstnih dnevih ima-
jo eko torte, saj smo zdrava šola.
V vrtcu imajo tudi nekaj pomembnih pravil. 

 �  Ubogamo vzgojiteljice.
 �  Se ne potiskamo. 

 � Se ne grizemo.
 �  Igrače si izposojamo in jih ne uničujemo.
 �  Jemo v tišini.
 �  Rečemo prosim in hvala.
 �  Zjutraj se pozdravimo, ko pa odidemo domov, se pos-

lovimo.
 �  Ko eden govori, ga drugi poslušamo.

Kaj si otroci želijo za božič?                                                      
Smuči, kolo, motor, barbiko, morsko deklico, rolko, vlak, 
Spidermana, računalnik …

Matic Dolinšek in Aljaž Čelofiga

TUDI MI SMO NEKOČ BILI V VRTCU

Vprašal sem nekaj svojih sošolcev, kako je bilo, ko so 
še oni hodili v vrtec. Dobil sem kar nekaj zanimivih 
odgovorov.
Ana: »Nisem hodila v vrtec, vendar mi je bilo vseeno 
zelo lepo doma.« Zelo zanimivo se ji je zdelo, ko smo kot 
učenci hodili od skupine do skupine in malčke spraše-
vali različna vprašanja. Ob tem se je Ana počutila tako 
domače in pravi, da so jo sprejeli zelo toplo. Pravi tudi, 
da so vrtečani razvili zelo dober odnos z vzgojiteljicami. 
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Vzpostavila je tudi nekaj stikov s temi vrtečani, izvedela 
njihova imena in jih pobliže spoznala. 
Breda: Kot pravi Breda, se je tudi njej zdelo zelo dobro v 
vrtcu. Pravi, da je bila edina stvar, ki ji ni bila všeč, spa-
nje. »Zelo veliko smo se igrali in v tem sem ful uživala.«
Aljaž: V vrtcu se je Aljažu zdelo zelo zabavno. Najraje 
je imel vzgojiteljico Jano, ki mu je na koncu dala tudi 
kemični svinčnik, ki si ga je dolga leta želel. Najbolj pa se 
spomni tistega trenutka, ko jih je obiskala Modra panda, 
ki jim je prinesla darila. Star je bil okoli štiri leta, ko je 
začel obiskovati vrtec, in sicer skupino Petelinčkov. Naj-
raje se je igral v peskovniku s svojimi prijatelji. Spomni 
se tudi, da so se za pusta našemili v duhce in šli na po-
vorko. Trenutkov v vrtcu ne bo nikoli pozabil in se jih 
bo vedno spominjal.
Manja: Manja je bila zelo kratka, kajti vse, kar je rekla, 
je bilo: »Ja, imela sem se ful fajn.«
Matic: V vrtcu se mu je zdelo zelo zabavno, veliko so se 
igrali, uživali ...

Tadej Bajgot

MOJI SPOMINI NA VRTEC – 

UČENCI 2. RAZREDA

Sem Žan Marčič. Veliko let sem hodil v vrtec. V vrtec so 
me peljali starši. Ko nisem hotel v vrtec, me je potolažila 
vzgojiteljica. Rad sem izdeloval razne izdelke. Rad sem 
šel na sprehode.

Jaz sem Miha Cink. V vrtcu je bilo lepo. Veliko smo iz-
delovali razne reči. Da ne pozabim, tudi na sprehode 
smo hodili. Igrali smo se, bilo je lepo. Včasih je prišel 
dan, ko nisem hotel v vrtec, a vzgojiteljica me je tolažila. 
Potem sem se imel lepo. Zdaj sem že velik. Hodim že 
v 2. a. Zelo je lepo. Hvala, vzgojiteljica Vera, da si me 
pomagala vzgajati.

Ime mi je Andraž. V vrtcu mi je bilo zelo lepo. Igrali smo 
se razne igre. Hodili smo na sprehode. Vzgojiteljice so 
bile zelo prijazne. V vrtec sem hodil vsak dan rad. Igrali 
smo se na igralih, vozili smo se po toboganu. V vrtcu je 
bilo zelo zabavno.

MOJI SPOMINI NA VRTEC – 

UČENCI 3. RAZREDA

PATRIK FREŠER: V vrtcu je bilo zelo zabavno. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko smo se igrali, ko smo šli spat in ko 

smo bili zunaj. 
JAN KOLENC: Všeč mi je bilo, ko smo spali, se igrali, 
jedli in hodili na sprehode. Lepo smo se razumeli. Zelo 
mi je bilo všeč, ko so bila vsa dekleta zaljubljena vame. 
Pri sončkih so dekleta pripravila modno revijo, fantje 
pa smo jih morali gledati.
NINA PISNIK: Ko sem prišla v vrtec, sem se jokala, ker 
sem bila še majhna. Potem so me tolažili. Najbolj me je 
tolažila Liza. Spoznala sem nove prijateljice. Ko sem bila 
že velika, sem šla k sončkom. Takrat sem bila zelo vesela, 
ker sem lahko vsak dan v kuhinji videla mojo mamico. 
Vsak dan smo imeli počitek in takrat sva se s prijateljico 
Michelle, namesto da bi spali, igrali. Spomnim se tudi 
modne revije, ki smo jo imele.
ALJA KOPIČ: V vrtcu smo se igrali in risali, spali in jed-
li. Vzgojiteljice so nam brale pravljice in poslušali smo 
glasbo, da smo lažje zaspali. Bili smo zunaj in smo se 
igrali. Vsako leto smo šli v drugo skupino. Spoznali smo 
veliko novih stvari. Včasih smo se morali tolažiti, ker so 
prijatelji pogrešali mamice. Jedli smo sadje in se veliko 
zabavali.
GABRIJEL MISLOVIČ: V vrtcu mi je bilo všeč, ko smo 
spali, jedli in se igrali z avtomobilčki in drugimi igra-
čami.
MICHELLE CREVATIN: V vrtcu mi je bilo všeč, ko 
smo pekli piškotke in ko smo za malico jedli lubenice, 
grozdje, slive … Všeč mi je bilo tudi, ker smo bili takrat 
»luškani«. Zelo radi smo se igrali z lego kockami, lutkami 
in ostalimi igračami.
LIZA NAIMA OSMANOVIĆ: Na vrtec imam lepe spomine. 
Tam mi je bilo lepo, saj smo se veliko igrali, jedli, hodili 
na izlete in počeli veliko zabavnih stvari. Včasih nisem 
hotela spati in zato sem bila zelo vesela, ker pri sončkih 
nismo več spali.

IZJAVE OTROK

Na vprašanje vzgojiteljic, kaj je vrtec, so otroci, ki letos 
obiskujejo skupino Sončki, odgovarjali:
Luca – Vrtec je velika igralnica. Starši dobijo denar, ot-
roci se zabavamo.
Filip – V vrtcu se igramo in čakamo pri mizi. Vrtec je 
nova hiša.

Nejc – V  to hišo lahko grejo Škrati, Balončki, Puhki, 
Žogice, Kapljice in mi (Sončki). Na vrhu sta dva dimnika 
in ena vrata. Skozi vrata hodimo v učilnico.
Pija – Vrtec je zato, da se pripravimo na šolo.
Taja Vollmaier – Če ne bi bilo vrtca, tudi mi ne bi živeli.
Lana Grilč Ravnjak – V vrtcu se učimo delati.
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DRAMILO ZA MLADE 
po motivih Valentina Vodnika

Ko mladostno dramilo
uzrlo bo svet,

imelo bo mavrico v očeh.

Lara Arih iz 8. a

Ni vse, kar ponuja tehnologija,
ampak kar daje ti narava.

Naj bo sonce ali dež,
megla, veter ali sneg …
Zbudi naš mladi svet!

Oj mladostno dramilo!
Le kakšno naj bo naše zdravilo?

Lahko je jutro s soncem obsijano,
a mladostno dramilo je zaspano.

MOJI ZAČETKI V ŽUPNIJAH OD LENARTA DO LOVRENCA

Dandanes smo ljudje postavljeni pred vedno več izzivov, 
ki nas včasih vržejo iz tira, včasih pa so vir novega zago-
na. Tako bi lahko tudi zase rekel, sedaj ko sem štiri leta 
duhovnik, da je vsak nov začetek, vsaka nova fara izziv, 
še posebej sedaj, ko sem prvič postal župnik oz. župnijski 
upravitelj. Do sedaj sem bil kaplan v Lenartu v Slovenskih 
goricah (3 leta) in v Slovenj Gradcu (1 leto). 
Lahko rečem, da je bilo v tem času kar nekaj izzivov, ki 
sem jih prestal. Morda mi v spominu najbolj ostaja ta, ko 
sem začel v Lenartu z moško skupino. En izziv, ko začneš 
čisto iz nič, ko ne veš točno kako in kaj, ko nimaš veliko 
materiala. Lahko pa rečem, da je ta skupina pustila en 
pečat v mojem življenju. Ko delaš posebej z moškimi, z 
očeti, ki želijo nekaj več, ki želijo res v globino spoznati, 
kaj Bog želi od njih. Na tej poti brušenja sem doživel vse, 
od tega, da se je kdaj kateri napil, ko je prišel na skupino, 
do tega, da me je kakšna žena čutila kot konkurenco ipd. 
Vsekakor pa lahko rečem, da je po letu pa pol skupina res 
zaživela v vsej polnosti, saj smo takrat tudi naredili moško 
prisego. V tej so možje obljubili, da bodo res pokončni 
kristjani, da bodo duhovni vodje svojih domov, da bodo 
oni tisti, ki bodo klicali družino k molitvi. 
Spomnim se moža, ki je, ko je prišel iz Medjugorja, šel 
direktno do svoje šefice, ji dal eno podobico od tam in 
ji dejal: »Od sedaj najprej ne bom več lagal za firmo!« 
To se mi zdi en veliki izziv za vse nas, da bi tudi mi znali 
biti pokončni ljudje in potem tudi posledično pokončni 
kristjani, ki se ne bojijo biti pošteni in pravični, ne glede 
na posledice. 
Lahko rečem, da mi je v veselje, ko vidim, da se Jezus 
dotika ljudi, tako mladih kot tudi žena kot mož. Lahko 
rečem, da sem z veseljem duhovnik. Ni vedno enostav-

no, ampak lahko rečem, da služim najboljšemu šefu na 
svetu – Njemu, ki me je ustvaril, ki me ima rad in je dal 
zame življenje. In to veselje, to kar je meni dal, želim 
dati vsakemu, tudi tukaj v Lovrencu. Vsekakor sem ve-
sel pripravljenosti tistih, ki pomagate, ki želite tudi sami 
doprinesti nekaj v ta naš kraj, v to našo župnijo. Skupaj 
nam bo uspelo naredit ta kraj še lepši in še bolj prijazen. 
Sveti Pavel pravi: »Vse zmorem v Njem, ki mi daje moč.« 
Skupaj z Bogom v naši sredi lahko naredimo čudovite 
reči. Videl sem že veliko tega in si želim, da bi tudi tukaj 
lahko dal kanček tega. Kar me še posebej navdušuje, je, 
ko vidim, da Bog deluje danes. Da danes ozdravlja po 
molitvi. Ko se mu damo na razpolago. Lahko bi naštel na 
stotine primerov, ko je Bog deloval po molitvi. Spomnim 
se primera mojega prijatelja, katerega dedek je imel eno 
nogo krajšo kot drugo. Ko smo molili zanj, se mu je noga 
podaljšala. Za mnoge ljudi je to samo pravljica za lahko 
noč, za nas kristjane pa je to realnost, ki jo lahko okušamo 
v našem vsakdanu. Tudi sam lahko rečem, da je Bog zame 
naredil čudovite stvari, kolikokrat me je samo fizično 
ozdravil. Spomnim se, ko sem si enkrat nogo poškodo-
val pri košarki in sem bil potem po molitvi ozdravljen. 
Spet drugič sem imel strašne težave z želodcem. K meni 
je prišel moj sobrat, skupaj sva molila in kot bi mignil, 
sem bil ozdravljen in že sva šla skupaj v kapelo molit 
in slavit Boga. Morda se zdi to res neverjetno, kot sem 
že dejal, ampak za nas kristjane bi moralo to biti čisto 
nekaj normalnega. Saj že samo ime Jezus pomeni Bog, 
ki ozdravlja, ki rešuje. Zato je prišel med nas, da nam 
pomaga, da bi bili srečni, da bi bili blagoslovljeni. To nam 
ponuja. A bomo sprejeli to Njegovo ponudbo? Vabim, da 
mu odpremo srce in ga povabimo v svoje življenje. To je 
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lahko čisto preprosta molitev, ki jo tudi kdaj molimo z 
otroki: »Gospod Jezus, prosim te, vstopi v moje srce. Ti 
me vodi. Me blagoslovi. Hvala ti, da si dal zame življenje, 
da si šel zame na križ. Da si plačal ceno za moje grehe. 
Prosim te, da mi pomagaš, da bom pošten, da bom rad 

ti sledil vse dni svojega življenja, amen.« Bog v Svetem 
pismu pravi, da če ga bomo iskali z vsem srcem, ga bomo 
našli. Torej, dovolimo mu, da nas vodi in nas tako osreči. 

Vaš župnik
Damjan Mlinarič

Bilo je 

11 otrok …

Gospa Terezija je tretja od 
enajstih otrok. Pove nam, 
da jih danes živi še sedem 
in našteje  vse po imenu.

Rojena je bila 14. 10. 1924 v kraju Hudi Kot – Langesvald 
(v Ribnici na Pohorju). Povedala je, da je kot otrok ho-
dila kar dve in pol ure v šolo. Posebej hudo je bilo, ko je 
zapadel sneg. Obute je imela cokle in volnene nogavice. 
Sneg se je na debelo prijemal na cokle in tako je nesla 
cokle v rokah ter v samih volnenih nogavicah naprej 
gazila proti domu. Nekaj časa je v šolo hodila v Lehen 
in Ribnico na Pohorju.
Še danes se živo spominja, kako je kot otrok doživela 
hud požar, zgorelo jim je popolnoma vse.
Ob štirih zjutraj je oče opazil požar, na hitro so morali 
zapustiti postelje ter v samih srajčkah bežati pod bližnjo 
češnjo. Vsi so se nastanili v eni sobi pri sosedu, spali so 
na slami in se pokrili s strganimi oblekami. Bilo je zelo 
hudo.
Lepe spomine ima na dobre sosede – kmetijo Urbanc, 
saj je gospodinja vedno ob pustu dala otrokom krofe, ob 
božiču kos potice in večkrat tudi velik kos kruha.
Šolanje je nato nadaljevala v Puščavi, preselili so se na 
Kumen. Zelo rada je imela učiteljski par Medic.
Po končanem šolanju si je kot mlado dekle začela služiti 
svoj kruh v gostilni – mesariji Črešnik v Puščavi.
Pravi, da je bilo lepo in da so lepo ravnali z delavci.
Na plesu v gostilni Koder je spoznala moža Mirka Dolin-
šek. Moral je v vojsko in lahko ga je obiskovala v Nemčiji 
in Češki.
Poročila sta se leta 1947. Čez eno leto sta dobila hčer 
Metko. Lep spomin ima na izlet na Vrbsko jezero, kamor 
jo je peljal mož in  kjer sta se vozila s čolnom.
Danes živi pri hčerki Metki, kjer lepo skrbijo zanjo. 
Želimo ji veliko zdravja in veselih uric ob pravnukinji!

Gospa Kuhar Aloj-

zija

Bila je tudi igralka v Pla-
ninski roži …

Gospa Lojzka je rojena 16. 
7. 1924 v skromni hišici v 
Puščavi. Bila drugorojeni otrok. Ko se je družina preselila 
na Rdeči breg, je dobila še dve sestri. Šolo je obiskovala 
v Puščavi in nato v Lovrencu na Pohorju. Kot otrok je 
delala vsepovsod: na njivah, krmila živino in opravljala 
gospodinjska dela, vsega se je naučila. Po končani šoli je 
začela s prvo službo pri kmetu Kasjaku. Pravi, da lačna 
ni bila nikoli in da so jo imeli.
Kmalu je spoznala moža Ignaca in se poročila. Z možem 
sta dobila sina in hčer, žal pa je  njuno življenje prehitro 
ugasnilo.  
Doma je gospodinjila. Imela je veliko veselje do igranja.  
Z možem sta se priključila lovrenški igralski skupini, na-
stopila je v prelepi opereti Planinska roža in še v veliko 
drugih igrah. Aktivna je bila v povojni AFŽ, ženske so 
se veliko družile, hodile na izlete, lepe spomine ima na 
takratne čase.
Bolezen je gospo Lojzko prikovala na posteljo, vesela je 
vsakega obiska, svoje sestre Trude in snahe Irene.
Vnuk Primož se je preselil k njej, lepo je uredil njeno 
sobico, tako vsa družina lepo skrbi za svojo babico in 
prababico.
Želimo ji še veliko zdravja in veselega nasmeha!

ZGODBE KI JIH PIŠE ŽIVLJENJE
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Amalija Kodrun

Po domače Dešnikova 
Malčka.

Gospa Malčka je rojena 
5. 6. 1924 v Ribnici na 
Pohorju, otroška leta je 
preživljala v Lehnu na Po-
horju, v šolo je hodila v 
Ribnico na Pohorju.
Kot mlada deklica se je pridružila partizanom, pri njih 
je opravljala delo bolničarke.
Nato se je poročila na kmetijo k Dešniku, zraven je pripe-
ljala hčerko Slavico, v zakonu so se ji še rodili štirje otroci.
Pri 89. letih si je zlomila kolk in nato obležala v postelji.
Gospa Malčka preživlja svoje dneve doma med svojimi 
domačimi, ki zelo lepo skrbijo zanjo, da ji dnevi v doma-
čem okolju prijazno in hitro minevajo.
Želimo ji še veliko zadovoljnih let v krogu svojih doma-
čih.

ROČNODELSKI KROŽEK 
PIKAPOLONICA 2013/2014

Prvi četrtek v mesecu oktobru 2013 smo se zbrale na tri-
indvajsetem nadaljevalnem krožku ročnih del in uspešno 
zaključile krožek z razstavo konec maja 2014 z ročnimi 
deli, ki so nastali v tem času. Prvi dan na krožku sprej-
memo plan dela, dogovorimo se, kje bomo sodelovale z 
našimi izdelki.

Na prošnjo Turističnega društva Lovrenc na Pohorju smo 
v oktobru 2013 skvačkale marjetice za podelitev Mar-
jetica za urejeno okolje. Decembra 
2013 smo sodelovale s svojimi izdelki 
na predbožičnem sejmu. V začetku 
marca 2014 smo začele s krožkom 
osnovnošolcev Osnovne šole Lovrenc 
na Pohorju. Bile smo prijetno presene-
čene, ker se je prijavilo veliko število 
osnovnošolcev (kar 33). Pridno so de-
lali in naredili kar nekaj izdelkov, ki so 
jih razstavili konec maja 2014.

Konec marca 2014 smo ponovno 
sodelovale s Turizmom Bohinj na 
8. mednarodnem festivalu alpskega 

cvetja. Poslali smo šest krpank z upodobitvijo cvetličnih 
zgodb na tekstilu.

12. 4. 2014 smo sodelovale na velikonočnem sejmu.
Ves čas pa smo pridno delale za našo razstavo, ki je bila 
30., 31. maja in 11. junija 2014. Kljub temu da smo vsako 
leto starejše, smo izdelale veliko izdelkov za razstavo, ki je 
bila tudi letos zelo obiskana. Rdeča nit letošnje razstave 
so bile krpanke iz tekstila z različnimi vzorci, ki smo jih 
sešile v odejice in jih nato podarile vrtcu za pokrivanje 
»pup«. Z nami so razstavljali osnovnošolci. Obiskovalci 
so zelo pohvalno pisali v knjigo vtisov o naši razstavi. 
Posebej so pohvalili razstavo izdelkov osnovnošolcev.
  
Po zaključku razstave smo si privoščile ekskurzijo v Žu-
ženberk in odšle na počitnice, ki pa so bile še kako de-
lovne.

V času Jezernikovih dnevov smo 16. 8. 2014 sodelovale 
ob 35-letnici folklore Lovrenc na Pohorju s prikazom 
svojih izdelkov na prireditvenem prostoru. V obrisu naše 
občine smo sešile prtičke in jih podarile naši folklori.
22. 8. 2014 smo zbirale izdelke za razstavo Naredili smo 
doma, na kateri sodelujejo Lovrenčani, ki delajo doma. 
Letos se nam je pridružila razstavljavka iz Maribora. Z 
obiskom razstave 23. 8. 2014 smo bile zadovoljne.

V mesecu septembru, od 26. 9. do 28. 9. 2014, smo sode-
lovale na razstavi ročnih del v Framu na povabilo Zgornje 
podravske pokrajinske zveze DU Maribor.

Po izteku poletnih počitnic smo ponovno začele s krož-
kom.

Za ročnodelski krožek:
Milena Fornezzi
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ZELIŠČARSKI KROŽEK SRČNA MOČ

Ljubezen, zabava, zdravje, …
 
Smo člani Zeliščarskega krožka Srčna moč in mislim, 
da ni več uganka, kaj se skriva pod zgornjim naslovom:

 � ljubezen do narave, lepote, soljudi, zdravja, …
 � zabava, ko odložimo svoje skrbi v kot in se podamo 

na sončne travnike, prelihe, jase, gozdne robove, …, 
ko najdemo čas zase, za svoje misli, užitke, sprostitve, 
prijatelje in ne nazadnje za drobne šale, ki nam polep-
šajo že tako lepo okolico, …

 � zdravje, za katerega se zavedamo, da je prav, da je naša 
skrb (ne le naše dobro počutje, pač pa tudi počutje 
naših sorodnikov, prijateljev, znancev, mladih, starih, 
tujih, domačih, …) ...

In kaj počnemo:
 � vsako leto le tisto, v čemer uživamo:
 � se učimo,
 � prenašamo svoje znanje na tiste, ki so spoznali, da je 

narava naša velika prijateljica in učiteljica,
 � nabiramo, sušimo, kuhamo, sestavljamo, ...

Poleg teh vseletnih skrbi za zdravilne rastline, se radi 
odzovemo povabilom vseh tistih, ki cenijo naše delo in 
ki radi posegajo po naših pripravkih.
Najbolj smo zadovoljni, če lahko pripravimo druženja z 
našimi najmlajšimi.
Tudi zato smo se letos odzvale pobudi lovrenških skrbnih 
čebelarjev, da na njihovem prostoru uredimo zeliščno 
gredo, saj se ob pogledu na rastline o njih tudi lažje po-

govarjamo. Greda je začela nastajati v maju. Delavnice 
z najmlajšimi smo imele tudi na srečanju treh generacij 
v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju in v Osnovni šoli 
Prežihov Voranc v Mariboru. Žal smo morale odkloniti 
sodelovanje na še eni osnovni šoli v Mariboru, saj nas je 

bilo premalo, da bi lahko istočasno kvalitetno predstavile 
naše delo.
V času Jezernikovih dni smo se družili s kar veliko sku-
pino lovrenških predšolskih in šolskih otrok, ko smo ob 
gredici pri čebelarjih spoznavali naše zdravilne rastline, 
jih nabirali, mečkali, vohali in ne nazadnje tudi okušali. 
Gubali smo košarice in kuhali mazila za ustnice. Po de-
lavnici so si udeleženci lakoto in žejo potešili z namazi, ki 
so jih sami pripravili in sokovi, za katere smo poskrbele 
zeliščarke. Ob Dnevu Zemlje smo zanimive delavnice 
pripravile tudi za drugo in tretjo triado v Osnovni šoli 
Janko Glazer v Rušah. Tudi tam smo bile učencem in 
njihovim učiteljem zelo zanimivi.
V našem vrtcu se velikokrat spomnijo na nas. Tako smo 
letos pripravile namaze za najmlajše in njihove goste, ko 
so pripravili otvoritev svoje največje pridobitve – preno-
vljenega vrtca.
Tudi s starejšimi se radi družimo, saj smo bili letos že 
gostje v domu starostnikov v Radljah in Domu Pod Gorco 
v Mariboru. Še posebno smo veseli, ko med tamkajšnjimi 
stanovalci srečamo kakšnega Lovrenčana in poklepeta-
mo.
Lovrenški folkloristi in delavci Mariborske knjižnice so 
tudi naši redni gostitelji. Letos smo sodelovali na zanimi-
vi skupni prireditvi 35 + 65 = 100, ko sta se obe dejavnosti 
predstavili na odmevni prireditvi, pa tudi mednarodni 
folklorni festival ni minil brez nas.
Kot zanimive in okusne so bile naše dobrote ob spreje-
mu prijateljev z otoka Visa in pohodnikov iz Koroškega 
društva za zdravje KOVITA, ki so želeli obiskati naša 
prelepa Lovrenška jezera.
Lovrenčanom smo se predstavile kakor vsako leto tudi 
letos na sejmu v času velikonočnih praznikov in zanimi-
vem tekmovanju v kuhanju krompirjevega golaža, ki so 
ga pripravili člani našega društva čebelarjev.
Same poskrbimo tudi za izobraževanje. Letos smo skupaj 
kuhale mazila, prebirale ustrezno literaturo in se pogo-
varjamo o temah, ki so povezane z našo dejavnostjo.
Kakor že nekaj let, bomo tudi letos v decembru pripravili 
tradicionalno čajanko in verjamemo, da bodo naši obi-
skovalci z njo zadovoljni kakor vsa leta do sedaj.
Naj zaključim z mislijo, da najbolj zdravijo zrastline, ki 
rastejo v okolici našega doma. Modreci pravijo, da so 
prišle k nam, da nam pomagajo. Ena takih je kopriva, 
na katero smo običajno jezni – pa ta jeza ni upravičena.

Milena Pečnik
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DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA

Pogovor s Slavico Kajzer in še kaj …
Srečali sva se na lep jesenski dan na parkirnem prostoru 
v Lovrencu na Pohorju. Slavica je hitela k svojim vnu-
kinjam, da jih »malo pokontrolira«, kot sama pravi, in 
med nama je dokaj hitro stekla beseda, o čem le, seveda 
o društvu kmetic in njihovih dobrotah. Preberite si moja 
vprašanja in zanimive odgovore Slavice.
Marjana: Slavica, koliko je staro društvo kmetic Lovrenc 
na Pohorju in kakšna je vaša vloga v njem?
Slavica: Najprej je bil aktiv kmečkih žena pod vodstvom 
gospe Vere Fabrizzi, pred več kot 15 leti. V ta aktiv sem 
se včlanila tudi sama. Na pobudo članic sem pred 7 leti 
prevzela mesto predsednice in takrat smo se preimenovali 
v Društvo kmetic Lovrenc na Pohorju. Včlanjenih je 19 
članic vseh starosti in poklicev. Vsak prvi ponedeljek v 
mesecu imamo »delovno čajanko«, kjer pregledamo naše 
delo in obveznosti, ki nas še čakajo. V domačem kraju 
nas že dobro poznajo, saj so naše dobrote prisotne na 
vseh večjih prireditvah. Tudi izven kraja nas že poznajo, 
tako smo kuhale znano jed »pohorski pisker« na Arehu, 
posebno lepe spomine imam ob kuhanju iste jedi na fe-
stivalu Lent 2010–2011 v Mariboru. Naša odlična peciva 
so prisotna na mnogih porokah, rojstnih dnevih, raznih 
obletnicah ipd.
V domačem kraju smo organizirale dva kuharska tečaja 
pri gospe Andreji Šlaus. Učile oziroma izpopolnile smo 
svoja znanja o raznih prilogah (testenine, riž, krompir, 
zelenjava …), še posebej pa smo uživale pri peki potic 
različnih vrst.
Marjana: Slavica, kaj pa najraje kuhaš?
Slavica: Vse rada kuham, posebej pohorski pisker, rada 
pečem kekse in kruh.
Marjana: Kaj pa prosti čas?
Slavica: Ojej, moj prosti čas? Takšen je kot pri vseh upo-
kojencih, dobro ga moram razporediti. Negujem svojo 
nepokretno mamo, tudi svojim vnukinjam in pravnukinji 

posvečam svoj čas, uživam v pletenju nogavic, obvezno 
pa gledam televizijski dnevnik. Najbolj se veselim našega 
druženja na »vikend dopustu« v toplicah, kjer uživam 
v družbi naših članic in si tako naberem novih moči za 
nadaljnje delo.
Slavica mi je zaupala še en dober, okusen in poceni re-
cept, kadar ne veste, kaj bi skuhali.
POLPETE IZ KROMPIRJA (za približno 5 oseb)
Potrebujemo: 1 kg krompirja, 3–4 jajca, nariban sir, 2–3 
šalotke, 2 stroka česna, drobtine, sezamovo seme, mu-
škatni orešček, majaron, sol, poper, malo smetane za 
kuhanje, olje.
Priprava: surov krompir olupimo in naribamo (kot za 
ribano kašo), dodamo jajca, nariban sir, solimo, popramo, 
dodamo muškatni orešček, majaron, stisnjen česen in 
malo smetane, dodamo še opraženo šalotko. Vse skupaj 
zamesimo in oblikujemo v hlebčke, katere povaljamo v 
drobtinah, zmešanih s sezamovim semenom. Na vročem 
olju cvremo, da dobimo lepo rumeno-rdečo barvo. Še 
tople postrežemo s solato.
PA DOBER TEK!
Slavici in vsem članicam želim še veliko ustvarjalnih uric, 
druženja in da nas še naprej razvajajo s svojimi dobro-
tami.

Marjana Perklič

POHORSKA PRIPOVEDKA
V poletni noči lovec mlad

prespal je kar v naravi,
na Pohorju, ob jezerih,
ki Lovrenška jim pravi.

Morda ob svitu bo divjad
tu žejo si gasila.

Bo videl samo srno, ruševca,
ko vodo bosta pila?

Al’ sanjal, ali videl je,
ne ve, tako on pravi,
a ko pomel si je oči,

ni sam bil v tej goščavi.

Z jezera je zaslišal glas,
je čudno brbotalo.

Nad jezerom v meglicah teh
je pet deklet plesalo.
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Tu videl je obraz in tam
telo pa vso v belem,

je videl kodrast pramen las,
viseti ji čez čelo.

Je videl ples vilinskih rok,
na pol odetih v belo

in plesni gib teles in stas, 
vse to ga je prevzelo.

Ko spet si je pomel oči,
nobene vile videl ni,
ni več bilo Jezernika,
le bela megla je bila.

Rozika Močnik / Dover

Tedaj z gladine dvigne se
Jezernikova postava.

Od brade, las mu kar curlja
in alg je polna glava.

V trenutno bil je ples končan,
krog njega so se zbrale
in so mu s prsti nežnimi

vse alge izčesale.

CEPLJENJE PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM

Vsako leto v tem času razmišljam o tem, kaj bi vam preko 
časopisa povedala, na kaj bi vas spomnila ali opozorila, 
da bi bila vsebina mojega članka čim bolj koristna za čim 
širšo populacijo ljudi, ki berete časopis Upokojenec, saj 
ga že vrsto let skrbno pripravlja Društvo upokojencev 
Lovrenc na Pohorju.
Letošnjo temo namenjam cepljenju proti nalezljivim 
otroškim boleznim, ker se je v našo prelepo in dokaj zdra-
vo Slovenijo, kakor tudi že v naš kraj, začelo » vcepljati« 
mnenje o škodljivosti cepljenj in o še hujših stranskih 
učinkih ter posledicah le-tega.  
Ker sem po izobrazbi samo diplomirana medicinska se-
stra, se v podrobnosti  delovanja cepiv v telesu na celič-
nem in molekularnem nivoju ne bom spuščala, pa tudi 
ne na podrobnosti nabave cepiv in moči farmakoloških 
lobijev ter posledično zaslužka na račun cepiv ne, ker se 
na to področje ne spoznam. 
Delno pa se poznam  na imunost in tvorbo protiteles v 
našem telesu, zato vam bom na preprost način poskušala 
predstaviti svoj vidik cepljenj, da ne bo cepljenje proti na-
lezljivim boleznim že vnaprej negativno stigmatizirano. V 
mislih imam mlajše ljudi, ki mogoče niso imeli ali nimajo 
priložnosti slišati tudi pozitivnih strani cepljenj, ne da bi 
ob tem pomislili na zaslužkarstvo in dobičkonosnost, kar 
je pogosto stigma sodobnega časa o cepljenju.
Ko sem pred skoraj tridesetimi leti začela svojo poklicno 
pot v Mariboru, konkretneje na Tezenski dobravi, med 
večinoma samimi Romi in priseljenci iz nekdanje Jugo-
slavije, se mi takrat še sanjalo ni, da bo nekoč prišel čas, 
ko se bodo tudi naši slovenski starši, enako kot takrat 

neprosvetljeni Romi, začeli izmikati tudi zakonsko obve-
znemu cepljenju svojih otrok proti otroškim nalezljivim 
boleznim. 
Verjetno sem toliko bolj presenečena, ker na cepljenje in 
cepivo proti nalezljivim boleznim gledam  iz zdravstve-
nega vidika, torej iz vidika koristi za otroka. V tistem 
času sem kot patronažna medicinska sestra obiskovala 
predvsem Rome in ljudi, ki so prišli v Maribor iz nekda-
njih jugoslovanskih držav, da sem jih usmerjala k cep-
ljenju, saj je bila precepljenost  le-teh zelo nizka in se je 
dogajalo, da so ti otroci občasno še obolevali za pri nas 
že takrat izkoreninjenimi otroškimi boleznimi (za tuber-
kulozo, otroškim kašljem, davico, tetanusom in otroško 
paralizo).  Kljub upoštevanju vseh preventivnih ukrepov 
(dezinfekciji) ni bilo enostavno vstopiti v stanovanje, kjer 
je bil otrok verjetno okužen z eno od teh bolezni, pred-
vsem zato, ker sem sama doma imela malega otroka.  Na 
srečo je bil moj otrok že dovolj star, da je  bil cepljen 
proti vsem nalezljivim boleznim.  Mogoče ne bi zbolel 
tudi brez cepljenja, vendar bi bila odgovornost in skrb 
na mojih ramenih.
Zakaj vam pripovedujem o tem? Zato ker so danes mi-
gracije ljudi večje in je s tem večja možnost, da necep-
ljeni otroci pridejo v stik z našimi slovenskimi otroki in 
je posledično veliko večja možnost izbruha nalezljivih 
bolezni, če otroci niso cepljeni. In če naši otroci ne bodo 
cepljeni, je seveda  samoumevno, da imajo zelo veliko 
možnost, da bodo zboleli. Zbolevati bodo začeli za otro-
škimi nalezljivimi boleznimi, ki so bile pri nas že tako 
rekoč izkoreninjene. Mlajše generacije morda ne poznate 
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teh grdih bolezni, zato se niti ne zavedate, v kakšen riziko 
podajate svoje necepljene otroke in kakšno odgovornost  
prevzemate, ker jih ne cepite. 
Zato sem pomislila, da lahko na tem mestu spodbudim 
naše stare babice in dedke, ki so doživeli strahote teh gr-
dih nalezljivih bolezni (po pripovedovanju  pri nas v Lo-
vrencu na Pohorju predvsem oslovskega kašlja in davice), 
da mlajšim generacijam pripovedujejo o teh še povojnih 
časih, ko so zaradi teh nalezljivih bolezni njihovi otroci 
tudi umirali. Prosim, pripovedujte jim o tem, ker mlajše 
generacije ne vedo, kakšne strahote ste starejše generacije 
preživljale, ker še ni bilo ustreznih cepiv in zdravil.
Moj namen je predvsem ta, da bi tisti, ki imate pomisleke 
o cepljenju proti nalezljivim boleznim,  spoznali in ugo-
tovili, da je odločitev za cepljenje zelo pomembna, saj 
so lahko naši otroci tudi na račun cepljenja bolj zdravi. 
Starši, ki ste dali redno cepiti svoje otroke, ste pa lahko 
bolj brez skrbi, saj vaš otrok ne bo zbolel za nalezljivo 
boleznijo, ker bo odporen. Stranski učinki cepljenj so 
po mojih izkušnjah zanemarljivi v primerjavi s tem, kar 
so mi stari in izkušeni ljudje pripovedovali o nalezljivih 
boleznih. V svoji praksi se spomnim le enega nekoliko 

večjega stranskega učinka cepljenja, pa še to samo lokalno 
na mestu vboda cepiva, sicer pa razen povišane tempe-
rature in slabšega razpoloženja otroka  na dan cepljena 
ostalih stranskih učinkov cepiva ni bilo.
Starejše in kronično bolne ljudi bi še iz tega mesta  pova-
bila k cepljenju proti gripi. Nekateri ste tudi skeptični, ali 
bi se cepili ali ne. Če ste cepljenji proti  gripi, imate manj 
možnosti, da boste za gripo zboleli, če pa niste cepljeni, 
pa je možnost  obolevanja večja, kar lahko posledično 
poslabša vaše nestabilno zdravstveno stanje oziroma 
primarno kronično bolezen in so posledice zbolevanja 
zaradi gripe lahko zelo hude in tragične.   
Na svetu je že preveč vrst novih nalezljivih bolezni, zato 
moramo vsi skrbeti, da z rednimi cepljenji obvladujemo 
praktično izkoreninjene stare vrste nalezljivih bolezni!
O škodljivostih in stranskih učinkih cepljenj, ki so hit 
zadnjega časa, pa lahko rečem le eno: »Le čevlje sodi naj 
kopitar!«
Želim vam vse lepo in predvsem veliko zdravja v letu 
2015!

Danica Hriberšek, pat. med. sestra 

ZAČELI SMO GRADITI URGENTNI CENTER

Stroji, ki brnijo v prostorih sedanje kirurške urgence, 
napovedujejo končanje izgradnje več kot deset let pri-
čakovanega novega urgentnega centra. Po postopkih 
priprav na gradnjo, ki so trajala skoraj tri leta, je po nekaj 
zapletih minister za zdravje podpisal pogodbo z izvajalci 
in projekt pod okriljem slogana »Naložba v prihodnost« 
Evropskih sredstev za regionalni razvoj se je začel. 

Enotni urgentni center kot samostojna enota v bolnišnici 
je osnova pravemu pristopu urgentnim pacientom v za-
četku, je najbolj optimalna oblika organizacije urgentne 
službe, dosega hitro oskrbo, učinkovito uporablja razpo-
ložljive kadrovske vire in opremo ter omogoča postavitev 
urgentnega pacienta v ospredje zdravljenja.

Razvoj urgentne medicine v Sloveniji temelji na zdra-
vstvenih domovih kot primarni službi oskrbe urgentnih 
pacientov. Še vedno zgodovinska ločitev na primarni in 
sekundarni nivo, pomeni, da paciente v osnovi najprej 
pregleda primarni zdravnik in jih nato pošlje na sekun-
darni nivo specialistu ustrezne stroke. To je model, ki 
morda odlično funkcionira v neurgentnih stanjih, vendar 
se je za urgentna stanja izkazalo, da morajo priti oboleli 

ali poškodovani čim prej k tistemu zdravniku, ki njegovo 
težavo lahko dokončno reši.

Tako se že v sedanjem sistemu nekako »po ljudskem iz-
ročilu« med prebivalci države ve, da zdravijo poškodbe 
v kirurških ambulantah, da je treba pomoč pri internistu 
poiskati največkrat, če te tja napoti dežurni splošni zdrav-
nik, za zdravljenje obolelih otrok je na voljo pediatrična 
dežurna služba, če imaš težave z očmi obiščeš dežurnega 
okulista itd. Vse te dežurne ambulante so zaradi zgo-
dovinskega razvoja slovenskih zdravstvenih domov in 
bolnišnic v geografskem smislu razpršene na več lokacij. 
To je logično, saj so sprva nastajali zdravstveni domovi, 
dislocirani od bolnišnic, nato pa so tudi bolnišnice izgra-
jevale oz. dograjevale ločene oddelke, od katerih je vsaka 
opravljala »svojo« urgenco.

Urgentni centri so deli bolnišnic in v dežurnem času, ko 
ni več na voljo osebnih zdravnikov, pokrivajo celotno ur-
genco. Pacientom so tako na voljo vsa strokovna pomoč 
in diagnostika na enem mestu, izognemo se nepotreb-
nemu obiskovanju pacientov v bližnjih zdravstvenih do-
movih in napotitvam specialistu, ki si pogosto te paciente 
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zaradi konzultacij med seboj pošiljajo en drugemu, saj so 
specialisti različnih strok pogosto med seboj lokacijsko 
ločeni in neposredne medsebojne konzultacije niso mo-
žne. Izognemo se podvajanju in s tem tudi nepotrebnim 
stroškom ter zastojem pri oskrbi.
V novem urgentnem centru bomo združili tri urgentne 
službe: PHE/SNMP zdravstvenega doma, INP in KNP 
v bolj funkcionalno službo. Prostorske zmožnosti nove 
urgence bodo na skoraj 2000 kvadratnih metrih skoraj-
da trikrat večje od zmožnosti, ki jih imamo sedaj. Če 
odštejemo še precej podvajanja, bo delo bistveno lažje in 
hitrejše, s tem bolj strokovno in cenejše. Sodobno okolje 
in dobra organizacija bo tudi privabila nove mlade, ur-
gentne zdravnike. 
Obnova oz. gradnja bo predvidoma končana do sredine 
naslednjega leta. Takrat bomo pridobili skoraj trikrat več 
površine, namenjene urgentnim pacientom, kot so jo 
doslej imele službe, ki se združujejo. Prav tako pričaku-
jemo novo opremo in novo logistiko dela, ki bo potekalo 

bolj tekoče. Ko bo vse končano, bomo vse sedaj preseljene 
dejavnosti preselili na skupno mesto, priključila se bo 
tudi internistična nujna pomoč.

Prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med.
direktor UKC Maribor

PROJEKT SADEŽI DRUŽBE
Projekt Sadeži družbe poteka pod vodstvom Slovenske 
filantropije na naši šoli že vrsto let. Cilj projekta je s pro-
stovoljskim delom prispevati k ustvarjanju prijaznega 
okolja za starejše, ki živijo na svojih domovih, hkrati pa 
mladim ponuditi možnost učenja in pridobivanja izku-
šenj prek prostovoljskega sodelovanja s starejšimi.
V osnovi je projekt namenjen učencem od sedmega ra-
zreda naprej, vendar je na naši šoli tako veliko zanima-
nje zanj, da že nekaj let v njem sodelujejo učenci od 4. 
razreda naprej.

Že v oktobru izvedemo dve zelo pomembni akciji. Hu-
manitarna akcija prodaje kruha Drobtinica je že zdavnaj 
prerasla svoje okvire, saj mladi prostovoljci zberejo in na 
akciji prodajo poleg kruha še marmelade, med, zeliščne 
čaje, jušno zelenjavo, jajca, domače sokove in še in še. 
Tako vsako leto z Drobtinico pomagamo učencem naše 
šole pri plačilu prehrane ali šole v naravi.
V drugi polovici oktobra pa prav tako že tradicional-
no izvedemo projekt Simbioza, kjer mladi prostovoljci 
na dvajseturnem tečaju zainteresirane starostnike učijo 
osnov računalništva, elektronske pošte in interneta. Letos 
bodo s starostniki »športali« na Simbiozi giba in odkrivali 
zdrav način preživljanja prostega časa.
Prostovoljci Osnovne šole Lovrenc na Pohorju obiskujejo 
starejše ob njihovih okroglih rojstnih dnevih in jim v 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
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sodelovanju z društvom upokojencev podarijo majhno 
pozornost, ki so ji predhodno ob ustvarjanju namenili 
kar precej svojega časa. 
5. decembra je mednarodni dan prostovoljstva in takrat 
se zberemo, da naredimo pregled našega dela in da nam 
naši gostje (ravnateljica, župan, predstavniki društva 
upokojencev in društva Zavetje) osvetlijo pomen pro-
stovoljnega dela za šolo in kraj.
Prostovoljci so sodelovali tudi pri iskanju novega slo-
venskega glagola, ki bi z eno besedo opisal opravljanje 
prostovoljnega dela in med vsemi spisi je nastal tudi ta 
odstavek devetošolke Mihaele, ki najlepše opiše bistvo 
tega pomembnega projekta:
»Na primer prvič, ko se s skromnim darilcem odpraviš 
na prag ljudi, ki so potrebni pomoči, takšne ali drugačne, 
ves prestrašen in vznemirjen … Takrat misliš, da jim tako 
majhno darilo vendar ne more pomeniti nič … A ko se 
odpro njihova vrata, se začne čisto nova zgodba. Ljudje 
se jočejo, smejijo, v bistvu prekipevajo od sreče in čustev. 
Če jim eno majhno darilce naredi dan sončen in vesel, če 
jim majhno darilce osmisli življenje ... Predstavljajte si, 
kako se počutijo dedki, babice, ko pride na obisk mladi-
na in jim pripovedujete o svojem dnevu. Med njimi so 
generacije, toplina pa ne pozna starosti oz. mladosti. Ali 
vendar ni to bistvo življenja? Ljubiti in biti ljubljen … 
Dajati, pomagati in ničesar zahtevati v zameno.«                   

Mentorica projekta Sadeži družbe
Nana Ladinek, dipl. vzg. 

PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo je to, da pomagamo drugim, še pose-
bej starejšim ljudem.
Pripovedovala bom o svoji resnični zgodbi o pro-
stovoljstvu. Imam sosedo, ki je že nekoliko starejša, 
imava pa eno skupno stvar – obe imava radi urejene 
nohte. Zelo rada pride k meni na obisk in takrat ji 

uredim nohte. Njena najljubša barva nohtov je roza, 
zato ji največkrat nalakiram nohte z roza lakom. To 
mi je v veliko veselje, saj me manikira veseli, pa tudi 
moja soseda je prava faca. Ker sem v devetem razre-
du, se bom kmalu morala odločiti, kam naprej. Odlo-
čitev ne bo težka, izšolala se bom za kozmetičarko na 
Srednji zdravstveni in kozmetični šoli. Moja soseda 
ve za mojo odločitev in me v moji izbiri podpira. 
Mani, da sem že sedaj odlična kozmetičarka, ko bom 
pa naredila še šolo, pa bom neprekosljiva.
Imam še eno zgodbo. Doma stanujem z mamo, bra-
tom in očetom, v sosednji hiši pa je doma moja pra-
babica. Ker je že zelo stara in ji je pred dvema letoma 
umrl mož, je po njegovi smrti še vedno žalostna, 
zato jo večkrat grem potolažit. Ko je žalostna, gre 
na pokopališče, da bi se pomirila. Ker bolj počasi in 
težko hodi, ji pomagam, da lažje gre. Včasih ji tudi 
pomagam nesti vrečke iz trgovine. Takrat je zelo ve-
sela in v očeh ji sije veselje.
Prostovoljstvo me zelo veseli, tudi sama sem prosto-
voljka in rada pomagam ljudem, še posebej starejšim. 
Že osem let je od tega, ko mi je umrla oma, a še vedno 
sem žalostna. Ko sem bila majhna, sem ji zelo rada 
pomagala, ker je imela strašno bolezen, ampak še do 
danes mi ni nihče povedal, kakšno bolezen je imela. 
Bila je tudi na berglah in ni mogla v redu hoditi. Ko 
je bila stara 84 let, se ji je zdravje še bolj poslabšalo 
in tistega leta jo je doletela smrt. To me je zelo pri-
zadelo, od nje mi je ostal le en spomin, to je njena 
soba, kjer sva preživljali skupne trenutke in kjer sem 
bila v svojem prostem času, ko sem obiskovala še prvi 
razred. Še zdaj sem včasih žalostna in potolažim se 
tako, da grem v tisto sobo in obujam spomine na 
omo. Ko je vikend in ko so počitnice, grem k babici 
in tam v omini sobi spim. Večino časa med vikendi in 
počitnicami preživim v tisti sobi, saj še vedno mislim, 
da ima vonj po njej in njenem parfumu. Ko sva sku-
paj preživljali prosti čas, mi je veliko pripovedovala 
o svojem možu – mojem dedku, ki je umrl takrat, ko 
sem se jaz rodila. Povedala mi je, da je bil zelo visok 
in postaven, imel je kratke rjave lase in modre oči. 
Včasih si želim, da bi ljudje, ki so umrli, živeli večno. 
Rada bi sporočila vsem tistim, ki še imajo stare starše, 
naj si vzamejo čas za njih oz. za vse starejše ljudi. Za-
dovoljstvo bo obojestransko. Starejši bodo veseli, da 
si jim prostovoljno posvetil nekaj časa, sam pa boš v 
srcu bogatejši. Moje vodilo v življenju je POMAGAJ 
IN POMOČ TI BO VRNJENA.

Nana Brezočnik
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Kaj je prostovoljstvo? Vsi približno vemo, o čem gre bese-
da, je pa težko napisati, kaj je. Zame je na kratko pomoč 
ljudem v stiski. 
Veliko je takšnih ljudi, ki s svojimi dejanji kažejo, da jim 
je vseeno, kaj se dogaja z drugimi ljudmi. Gledajo samo 
nase in na svojo rit, za druga pa jim ni mar. Vse to je 
zelo žalostno in človeka užalosti. Današnji svet je pač 
poln žalosti, v današnjem svetu se dogajajo krivice prav 
vsak dan. Včasih je resnično hudo gledati, kam se vrti ta 
naš ljub planet. Pravijo, da na mladih svet stoji, večina 
mladih si pa misli, zakaj bi pomagali, če nam ni potreb-
no. Ampak pomoč drugim je zelo prijazno dejanje. Če 
pomagaš drugim, se prikažeš v dobri luči:* Če pomagaš 
drugim, ti je toplo pri srcu.
Prostovoljstvo je nekaj zelo dragocenega, če pomagaš lju-
dem v stiski, si lahko zelo ponosen nase, še bolj pa so nate 
ponosni drugi. Prepričaj druge, da je prostovoljstvo nekaj 
zelo pomembnega, nekaj super dobrega in da je čas, da 
se tudi sami odločijo in pomagajo! Če ti bo to uspelo, se 
boš počutil kulsko. Torej, če se odločiš za prostovoljstvo, 
si IN. Hehe!! :)
In tisti, ki se seveda nosijo kot kakšni purani, si seveda 
mislijo, da so naj naj. Ampak temu seveda ni tako! To 
vemo vsi, ki nam bije čuteče srce v prsih. Takšni narcisi 
mislijo samo nase, ne da bi se zazrli okoli in pogledali, 
da niso samo oni središče sveta. Če ste se v teh zadnjih 
vrsticah prepoznali, razmislite in postanite prostovoljci. 
Nikoli ni prepozno!!! :)) 

Erika Harnik

Prostovoljec? Hmm, veliko ljudi misli, da se zaveda, kaj 
ta beseda pomeni, a dokler se ne odločiš, da boš prosto-
voljec tudi postal, tega ne moreš niti približno opisati. 
Veliko ljudi se v nekem delu svojega življenja znajde v 
»krizi«, v določenem trenutku slabosti, ko rabijo pomoč, 
pomoč bližnjih, pomoč ljudi, ki jim ni vseeno. Dandanes 
je tudi vse več osamljenih ljudi; babice in dedki, ki ves 
teden čakajo na obisk svojih vnukov, neznanci, ki se raz-
veselijo vsakršnih pozdravov in nasmehov mimoidočih 
otrok in odraslih. Čas beži prehitro, da bi se kot oseba 
lahko zavedali vseh malih podrobnosti, ki pričarajo na-
smeh na obraze ljudi.
In včasih se je potrebno samo zaustaviti in ozreti, koliko 
ljudi je tam za nas. Koliko ljudi skrbi, da nismo lačni, 
žejni, da nas ne zebe, da imamo vse in še več. Tudi to 
je neke vrste prostovoljstvo. In prostovoljstvo je pomoč 
ljudem, ki niso nujno v finančni stiski, morda le potre-
bujejo pogovor, prijatelja in nekoga, ki bo verjel v njih. 
V okviru prostovoljstva se izvajajo projekti, v katerih 

poskušamo z dejanji izpolniti pomen besede PROSTO-
VOLJSTVO. Biti prostovoljec nate vpliva tudi čustveno. 
Na primer, prvič, ko se s skromnim darilcem odpraviš 
na prag ljudi, ki so potrebni pomoči, takšne ali drugačne, 
ves prestrašen in vznemirjen … Takrat misliš, da jim tako 
majhno darilo vendar ne more pomeniti nič … A ko se 
odpro njihova vrata, se začne čisto nova zgodba. Ljudje 
se jočejo, smejijo, v bistvu prekipevajo od sreče in čustev. 
Če jim eno majhno darilce naredi dan sončen in vesel, če 
jim majhno darilce osmisli življenje … Predstavljajte si, 
kako se počutijo dedki, babice, ko pride na obisk mladi-
na in jim pripovedujete o svojem dnevu. Med njimi so 
generacije, toplina pa ne pozna starosti oz. mladosti. Ali 
vendar ni to bistvo življenja? Ljubiti in biti ljubljen … 
Dajati, pomagati in ničesar zahtevati v zameno. 

Mihaela Kralj

MOJI ZAČETKI V MEDGE-
NERACIJSKEM DNEVNEM 

CENTRU DRUŠTVA ZAVETJE 
V LOVRENC NA POHORJU

Delo v Medgeneracijskem dnevnem centru je zame 
neprecenljiva izkušnja, s katero sem dopolnila še en ne-
raziskan kotiček v mojem življenju.
Začelo se je konec maja 2013. Poletje se je prebujalo, s 
tem pa tudi pričetek druženja v našem centru. Moram 
priznati, da začetek ni bil najbolj rožnat, a nam je kljub 
temu s skupnimi močmi le uspelo. Uspešnost našega 
centra vidim predvsem v tem, da smo ga gradili skupaj 
z uporabniki. Poslušali smo njihove želje in predloge ter 
jim dajali občutek dobrodošlice v naši družbi. 
Kot koordinatorka sem starejše v Lovrencu na Pohorju 
informirala o delovanju dnevnega centra tudi po domo-
vih. Doživela sem različne odzive starejših – od navdu-
šenja do malo manj navdušenja. Vsi povabljeni v dnevni 
center pa so bili zelo veseli, da se takšna druženja doga-
jajo v našem kraju. Na začetku mi je pri obiskih po do-
movih zelo pomagala in me tudi spremljala moja mama, 
saj kot prostovoljka pri Društvu upokojencev Lovrenc na 
Pohorju pozna veliko starejših ljudi ter način pristopa in 
komunikacije z njimi. Tako sva skupaj prebili led in na 
druženje je pričelo hoditi vedno več ljudi. 
Po letu in pol delovanja dnevnega centra se je zgodilo 
veliko stvari. Organizirali smo izlet na Roglo in Pesek, 
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obiskali prijatelje v domovih za ostarele, si skuhali gobovo 
juho, se udeležili nastopa v Rušah na prireditvi Mladi za 
starejše, martinovali, izdelovali adventne venčke in se 
družili na piknikih. Praznovali smo tudi dan žena in 40 

mučenikov ter priredili pustno rajanje. Zelo smo veseli, 
da že dve leti sodelujemo na tradicionalnih Jezernikovih 
dnevih z Dnevom odprtih vrat. 
Ker naš center temelji na druženju vseh generacij, nas 
vsak mesec obiščejo otroci iz lovrenškega vrtca. Skupaj z 
uporabniki zapojejo in zaplešejo, predvsem pa se družijo 
in si kaj lepega povedo.
Dnevni center, ki je odprt vsak torek in četrtek (od 8.30 
do 14.00) v prireditvenem prostoru, obiskuje okoli 25 

ljudi. V sproščenem duhu igrajo karte in druge družabne 
igre, pojejo, plešejo ter kramljajo o aktualnih dogodkih. 
Ob praznovanju rojstnih dni uporabnikom pričaramo 
posebno praznično vzdušje s tortico ter jim podarimo 
čestitko Društva Zavetje. Posebno praznično vzdušje pa 
našim uporabnikom priredimo 1. oktobra – ob dnevu 
starejših. Priredimo jim zabavo s pecivom ter z darilci, 
ki so odraz pozornosti in spoštovanja do starejših.
Ob vseh dogodkih, ki jih organiziramo, pa Društvo Za-
vetje nudi tudi informacije glede pravnega svetovanja in 
mediacije.
Vse dodatne informacije o Medgeneracijskem dnevnem 
centru Lovrenc na Pohorju lahko dobite na spletni stra-
ni Društva Zavetje www.drustvozavetje.org. ali v pisarni 
matičnega društva v Rušah na Mariborski cesti 13 (v DU 
Ruše), pri koordinatorki Sabini Šmon ali predsednici 
Ireni Kukovec Stajan (031 764 169).

V duhu prijateljstva vas vse, ki si želite dobre družbe, 
vabimo, da se nam pridružite. 

Sabina Šmon,
koordinatorka Medgeneracijskega dnevnega centra 

Društva Zavetje Lovrenc na Pohorju

LETOVANJE V IZOLI

Zbrali smo se bolj ali manj znana druščina in odpotovali 
iz Ribnice na Pohorju do Lovrenca na Pohorju, kjer so se 
nam pridružili še prijatelji Lovrenčani. S prijetnimi obu-
janji spominov in vmesnimi postanki smo okoli 12. ure 
pripotovali v Izolo. Tu smo se udobno namestili, bili pa 
smo deležni tudi prisrčnega sprejema direktorice hotela 
gospe Nine Golob.
Letos smo imeli na voljo še za en dan avtobus, s katerim 
smo se pripeljali v Izolo. Izkoristili smo priložnost ter se 
po večerji peljali na kratek izlet v Piran, kjer smo občudo-
vali prelep sončni zahod, ki ima vedno svoj čar. Letošnje 
poletje je bilo zelo muhasto, toda imeli smo srečo, saj smo 
imeli kar veliko sončnih uric, tako smo lahko uživali na 
plaži ali zunaj v bazenu.
Za mnoge je poletje sinonim za brezskrbnost, sprošče-
nost in oddih, čas zase in za počitnice. Poletna sreča je 
posebej dragocena, saj vpliva na kakovost preostalega 
dela leta, zato je potrebno, da je užijemo čim več, da bo 
zdržala dolgo. Poiščimo jo v preprostih užitkih – v ne-

nadejanih srečanjih s prijatelji, saj vas dragi Lovrenčani 
lahko poimenujem tako. Dneve, ki so bili pred nami, 
smo izkoristili za sprehode ob valujočem morju, klepet 
s prijatelji, saj tudi Erika Valentan v eni izmed svojih pe-
smi pravi: UŽIVAJ TRENUTEK, KI TI JE DAN, VSAK 
TRENUTEK, KO NISI SAM, PREBUJAJ SE V JUTRO 
VESEL, NASMEJAN. DA LE NISI SAM!
Poleg prijaznega sprejema, pozdrava ter pijače dobro-
došlice smo bili deležni razvajanja prijaznega osebja ho-
tela, s katerimi smo se srečevali, za kar se jim prisrčno 
zahvaljujemo.
Dnevi, ki smo si jih vzeli zase, so vse prehitro minevali, 
napolnili so nas z zadovoljstvom ter nas vrnili v sedanji 
trenutek. Prepričana sem, da bomo vsi z veseljem priča-
kovali prihodnje leto, da se naša srečanja zopet ponovijo, 
vemo, da nam bo zopet lepo. 

Ana Mithans, 
DU Ribnica na Pohorju
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PRAZNOVALI SMO 52. OBLETNICO MATURE

KOSILO SREDI GOZDA

DRUŠTVENI PIKNIK

Člani našega društva smo se v za-
četku meseca septembra udeležili 
piknika na prireditvenem prostoru. 
Za dobrodošlico smo ponudili do-
mači aperitiv in kavico.
V osnovni šoli so nam skuhali odli-
čen golaž in dober štrudel. Hvala 
g.Brezočnik Branku in gospe ravna-
teljici. Naš piknik je zmotil dež, zato 
smo se preselili v notranje prostore. 
Ob bogatem srečolovu in ob vese-
lih zvokih harmonike našega člana 
g. Karničnik Gašperja, petju, je bilo 
naše druženje veselo in prijetno. 
Hvala tudi vsem donatorjem, ki so 

nam omogočili bogat srečolov.
Vse člane, ki se niso udeležili letoš-
njega našega piknika, vabimo, da se 
nam pridružijo naslednje  leto, z mis-

lijo LEPO SE JE SREČATI IN DRU-
ŽITI S SVOJIMI VRSTNIKI.

Babič Rudolf

Ta misel in dejstvo, da smo praznovali 52. obletnico ma-
ture in da se vsako leto v prvi polovici septembra zbere-
mo ter obujamo spomine na srednješolska leta, ni iz trte 
zvita, ampak dogodek, ki je zaznamoval in utiril naše 
življenje, naša hotenja, naše želje ter utrdil našo pot in 
možnosti v službi in življenju, pa pri nekaterih izmed nas 
maturantov tudi za nadaljnji študij. 
Vsem maturantom v življenju ni bilo dano, da bi doča-
kali in praznovali tako visoko obletnico mature: ko smo 
maturirali, nas je bilo 28, dandanes nas je še 12, vsako 
leto smo ponovno veseli, da nas pride na to srečanje vsaj 
tako število.
Ob teh srečanjih se nas zbere 12 ali kakšen manj. Pri 
letošnjem 2014 nas je bilo samo 10. Sošolec Niko Čaja 
je poskrbel za presenečenje in imeli smo srečelov. Vsaka 
srečka je zadela, dobitki pa so bile namizne ure – budilke, 
raznih izvedb.
Imel sem to srečo, da sem dobil tudi ročno uro, ki jo 
imam na nočni omarici in jo bom uporabil takrat, ko mi 

bo ta, ki jo sedaj nosim, odpovedala.
52. maturitetno srečanje nas bo spominjalo, dokler bomo 
živeli.
Imamo srečo, da imamo v naši sredini sošolca Nika Čaja, 
ki nas na to srečanje povabi vsako leto v mesecu sep-
tembru. Vsi smo mu prisrčno hvaležni za njegov trud in 
prizadevanje ter mu želimo, da bi še veliko let bil zdrav 
in čil med nami.
Prisrčno se moram zahvaliti sošolcu Viktorju, da me po 
našem druženju vedno odpelje do avtobusne postaje, 
zakar sem mu hvaležen.
Hvala vsem za prijaznost, za prijetno druženje na sreča-
nju z željo, da bi vsi dočakali še veliko srečnih pomladi 
med vašimi dragimi.
»Dragi sošolci: ob 52-letnici mature se praznik naš slavi, 
ostanite zdravi vsi, vse svoje žive dni.«

Bivši urednik časopisa Upokojenec
Jožef Javornik, ekonomist 

Sonce je neusmiljeno žgalo, saj se je dan nagibal v opol-
dan in je bil tisti čas, ko dneve s pasjimi zmerjamo. Frato 
pod Gozdnikom sva prečesala navkreber in počez, še prej 
pa ono pri koritu, a sva oba nabrala komaj kak liter malin. 

Vsaj toliko sva jih gotovo tudi pojedla, kajti vročina in 
hoja po strmini sta prebujali žejo. Utrujena sva slednjič 
sedla vsak na svoj štor v senco duglazije in pojedla kruh. 
Ko sva zbrala moči, sva sklenila, da se po lovski stezi 

V spomin na pokojna Lovrenčana HanzekaVračka in Frančeka Mušiča
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spustiva še do Spodnje frate.
»Tam zorijo maline najpozneje in manj ljudi hodi tja,« 
sem glasno upala.
»Morda jih nabereva še kak liter za sok doma.«
Obema je bilo jasno, da so maline pri kraju in da jih ne 
bo toliko, da bi se jih splačalo nositi na odkup v zadrugo.
Po nekaj minutah hoje sva zagledala frato v strmini pod 
nama, vso prehojeno s polomljenim malinovjem.
»Nič ne bo! Vse je pregavžano,« sva razočarano ugota-
vljala oba hkrati.
»Pa še sekali so,« je opozarjal Teo in kazal proti belini 
hlodov nagnetenih v kotanji.
Ni bilo časa za razočaranje, prešinila naju je radovednost. 
Rahel dim se je plazil med smrekami, kakšnih sto metrov 
stran, na drugi strani poseke ob Grabnu. V hipu sva bila 
Janko in Metka in sva skrivaj lezla v tisto smer, kot da 
naju tam čaka hišica iz piškotov polita s čokolado. No, v 
čarovnice nisem več verjela, pa tudi Teo je bil le radove-
den, kdo je tam.
Skrita za mlajem in debli sva opazovala.
»Franček in Hanzek sta,« sem se razveselila, ko sem 
prepoznala moška ob ognjišču. Tedaj je veja udarila po 
kangli, da je zazvonilo, in odločila sva se, da se jima pri-
kaževa.
»Vidva sta! Pa imava obisk.« Ljubeznivo sta naju sprejela 
in ponujala udobje drevesnih panjev in vodo, ki je curljala 
z žleba, dolgega, ozkega kosa smrekovega lubja v bližini.
»Žejna sta in lačna menda tudi,« je ugotavljal Franček.
»Pravi čas sta prišla. Kuhava. Polenta pa frika bo. Malo 
več bom nasul, pa bomo skupaj jedli.« Hanzek je s koru-
znim zdrobom v platneni vrečki čakal, da je voda zavrela 
in se prijazno smehljal.
Nič se nisva branila, čeprav sva vedela, da naju čaka ko-
silo doma.
Bolj, kot kuhanje polente, me je zanimalo vse drugo. 
Franček je tešil najino radovednost in pojasnjeval. Blizu 
ognjišča iz treh večjih kamnov je bila »škurnica«, šotoru 
podobna hiška, z ogrodjem iz vej, pokrita s smrekovim 
lubjem, ki sta ga spomladi v velikih kosih ločila od debel 
in napela na ogrodje.
»Le poglejta! Tako holcarji živimo.« Otroška radovednost 
naju je povlekla v notranjost.
Bivališče je bilo z lubjem ograjeno iz treh strani, spredaj 
pa odprto. Stene je bilo komaj slab meter v višino, strma 

streha pa je segala skoraj do tal. Če bi bila večja, bi se 
morala skloniti, da ne bi zadela ob sleme. Vzdolž na vsaki 
strani je bil pograd iz vej, prekrit z nasekljano smrekovo 
steljo, pregrnjen z obledelo vojaško ponjavo in zloženo 
volneno koco ob vzglavju. Ob vznožju je bilo le malo 
prostora, morda za čevlje ali nahrbtnik ob dežju.
Tega dne pa sta nahrbtnika visela na štrclju veje najblji-
žnje smreke.
»Mesna frika bo, bova pa jutri jedla čebulovo,« je odločil 
Franček, ko je iz enega izmed nahrbtnikov vzel košček 
prekajenega mesa in ga natanko narezal na deski podob-
nemu kosu lesa.
Hanzek je med mešanjem polente povedal, da si v pone-
deljek, da preživita teden, prineseta kruh in zdrob, ma-
karone, mast, malo prekajenega mesa ali kos klobase, 
včasih pa še sir in čebulo.
»Cevg pa sva pustila kar spodaj, ker bova podirala še po-
poldne, do večera.« Na drevesnem panju, ob katerem je 
bilo nekaj polen, je bila zataknjena sekira, na veji drevesa 
je visela dolga žaga in cepin je stal ob deblu.
»To je le za rezervo,« je pojasnil.
Hanzek je previdno zvrnil polento na desko, Franček pa 
je že grel mast, da je lahko popekel meso.
»Roke si umijta in steklenico napolnita.«
Ubogala sva in se vrnila s pod curkom ohlajeno stekle-
nico polno hladne vode. Polenta je bila razrezana in ob 
njej na mizi, največjem panju, je v ponvici dišala frika. Ni 
naju bilo treba učiti, kako ju jemo. Od doma sva vedela, 
da napraviš iz polente cmok med dlanmi, ga pomočiš 
v friko, odgrizneš in spet pomočiš, da se polente prime 
tudi kaj mesa, pač tistega, kar popečeš v maščobi. Doma 
smo občasno delali poleg mesne še sirovo friko, gobovo 
ali pa čebulno, če ni bilo drugega.
Vedno sem bila prepričana, da je naša mama dobro ku-
hala, a tako dobre polente in frike nisem jedla na prej in 
ne pozneje. Hiška iz piškotov in polita s čokolado, bi bila 
le senca tega kosila. 
Ostalo mi je za vse življenje v spominu.
Morda vas nisem prepričala o čarobnosti preprostega 
kosila, vem pa, da vas bi, če bi prebili dopoldan v bre-
zuspešnem nabiranju malin in bi nato užili prijaznost 
ljudi, ki so teden za tednom trdo delali in skromno živeli 
sredi gozda.

Rozika Močnik / Dover
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Ujma

Huda nesreča nad nas je prišla.
Sneg, žled napravil je mnogo gorja.

Brez toka in cest smo takrat bili,
v skrbeh in težavah, sami brez moči.

Človečnost ni spala v teh temnih nočeh.
Gremo pomagat – klic v dobrih ljudeh.

Na nogah bila je soseska za nas. 
Pomoč in prijaznost prišli sta v vas.

Prijeten občutek, da nisi več sam,
je žarek svetlobe, up za nov dan.

Prijatelj ob stiski potreben je vsem,
moj verz pa zahvala vsem dobrim ljudem.

Ančka Dover

Takih ni ljudi

Domači, prijatelji, stari sosedi,
kovači, drvarji in drugi garači,

ženske, ki ste kopale, plele in žele,
za kupe otrok poskrbele,

bili ste mi priče mladih dni.
Še kdo živi?

Omahnili ste.
V dolino so vas znosili,

s prstjo pokrili in kakšno rožo posadili.
Le kamen mi pove, kje kdo počiva,

če ni prerasla trata vas
in skrila božja njiva.

Ostal pa je spomin. V njem ste še živi,
pošteni, skromni, delovni, iskrivi.

Gledam vas z otroškimi očmi.
Enakih danes ni ljudi.

Rozika Močnik / Dover

»NAPREJ Z VAMI« V LOVRENCU NA POHORJU

V Zavarovalnici Maribor se družbena odgovornost piše 
z velikimi črkami. Kot soustanoviteljica Mreže za druž-
beno odgovornost Slovenije že vrsto let spadamo med 
podjetja, ki del zbrane premije vrača v okolje v katerem 
živimo in delujemo. 

Pred kratkim smo se javnosti predstavili v novi preobleki. 
Sedaj nas prepoznate po novih barvnih odtenkih in no-
vem logotipu, oblikovali pa smo tudi novi slogan - »Nap-
rej z vami«, ki izraža našo največjo željo za prihodnost. 

Tako si želimo »naprej z vami« tudi preko podpore raz-
ličnih izobraževalnih in kulturnih dogodkov, seveda pa 
tudi športnih ekip in društev.

Med slednjimi smo še prav posebej ponosni na Društvo 
upokojencev v Lovrencu na Pohorju, s katerim nas po-
vezujejo močne vezi, ki jih negujemo in krepimo že več 
kot 20 let. Lovrenc na Pohorju je odličen primer tega, 
kako lahko s podporo in z vlaganjem v lokalno okolje 
ustvarjamo presežke za vse vključene. Učinki so vidni 

za nas, zavarovalnico, ki ima v kraju odlično prodajno 
mrežo, za društvo z bogato tradicijo, ki jo velja nadaljevati 
in za prebivalce, ki se dogodkov v organizaciji društva še 
kako radi udeležujejo.

A lovrenški dogodki velikokrat sežejo krepko čez krajev-
ne meje in v svoje vrste pritegnejo številne obiskovalce iz 
Štajerske, Koroške in cele Slovenije. Tudi mi smo jih letos 
nekaj podprli, med njimi pa sta zagotovo najodmevnejša 
gostovanje Mestne pihalne godbe iz Visa in Jezernikovi dne-
vi 2014 – Mednarodni folklorni festival. Dogodki s svojimi 
pestrimi programi navdušujejo ljubitelje glasbe, kulture, 
zabave in športa od blizu in daleč.

Tudi v naših, zavarovalniških, vrstah najdemo številne 
Lovrenčane, ki še zmeraj prebivajo v tem lepem kraju ali 
pa jih je življenjska pot odnesla nedaleč vstran. Vsem je 
skupno, da so ponosni na svoje korenine in hkrati tudi 
veseli, da se Zavarovalnica Maribor tako učinkovito po-
vezuje z lokalnim dogajanjem v kraju.
Kot zgovoren podatek, ki lepo zaključuje zgodbo zgornjih 
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vrstic, je častitljivi 20. jubilej izhajanja revije Upokoje-
nec, ki sedaj, s svojim 21. izvodom strumno staplja v 
polnoletnost in narekuje dobro sodelovanje z nami tudi 
v prihodnosti.

Čestitke in na še mnogo lepih zgodb, ki jih bomo skupaj 
napisali.

Zavarovalnica Maribor

Vabilo na Rdeči breg
Ko sonce obsije naš breg,

pa tudi, če Pohorje pobelil je sneg,
se mi od doma

odpre lep razgled.

Spodaj je Lovrenc v raztegnjen v dolini,
včasih pokrit v megle pajčevini,

zeleno obrobljen
in v belem pozimi.

Obzorje je dolgo. Široko.
Kje Kope so, Ribniška, Plešič in Areh?

Lahko ti pokažem
kar z roko.

Ko dan bo spet lep, 
pridi na breg iz doline.

Naužij se svetlobe,
razgleda in zraka,

privošči si nekaj vedrine.

Rozika Močnik / DoverFuksija

Pred hišo v cvetju fuksija,
že zjutraj me razveseli,

spomin na drage prebudi.

Bila je tukaj pred menoj.
Se vsako leto pomladi

in kakor dekle razcveti.

Ta starka res ne kaže let.
Je živa vez z babico,

očetom, mamo pod zemljo.

Napisala: Ančka Dover

REŠITVE:

Igra številk: Število 100 razdelimo na 1+18+81+0. 
Skupni rezultat=9
Poišči napako: Namesto 12 je 11.
Poišči ravnotežje: 3
Začetek besed: TO
Seštevalna piramida: Osnovna vrstica:1, 8, 3, 2, 7
Uredite račun: 7-1=6
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POMLAD

Piha nam spet sapica topleje,
mraz zbežal je čez gore.

Vejica je spet zelena,
jesen spet je strop neba.

K nam pomlad je zaželena
zopet radostna prišla.

Ptički v gozdu že pojo,
nam pri srcu je toplo.

Tukaj si, pomlad zelena,
ti si kakor naši upi,

ki se noč in dan rode.
Tako se dnevi nam vrstijo,
dokler po žilah teče kri.

Kadar se nam pa sreča obrne,
da megla pred nami leži,
nebeški raj naj se odgrne

in upanja luč zagori.

Oh, kolikokrat je nas ranila nesreča
globoko v srce,

a vanje tudi upanje je vlila
in bile so rane cele.

A upanje pred nami še vedno hodi,
od rojstva in ko gremo iz tega sveta.

Kadar pa tare nas breme na rami,
nam pa palico v roko poda.

Šmigoc Vlasta – Pikapolonica

AFORIZMI IVANA PŠAJDA

Gospod Ivan Pšajd je 18. 9. 2014 dopolnil 70 let – iskrene 
čestitke in še na mnoga zdrava leta.

DF

Brez prizadevnosti in trdne volje ni uspeha.

Spoznanje, da je dobrota sirota, je najbolj boleča.

Nekateri izgubljajo bitke, vendar dobijo vojno.
Kratka pamet ima običajno dolg jezik.

Kdor spoštuje, kar ima, je moder; le bedak hoče več.

Stari grehi imajo velike sence.

Kultura je samoobvladanje.

Za prepir sta potrebna vsaj dva.
Nesreča velikokrat pokaže pot do sreče.

Vsaka laž obrodi sad – nezaupanje.
Pot dobrega je zmeraj tista, po kateri je težko hoditi.

Le če si pošten do sebe in drugih, imaš lahko čisto vest.
Branje je eno samo veliko potovanje.

Trenutna sreča ni nikoli večna.
Takrat, ko se domišljija poleni, adijo ustvarjalnost.

Vsako zmagoslavje poraja tudi zavist.
Mnogi prežijo na napake drugih, ker svojih ne vidijo.

Popolnost je tam, kjer um prevlada telo.
Čustva zahtevajo pamet, ne samo srce.

Pot naprej zmeraj vodi iz preteklosti.

LOVRENŠKE ANEKDOTE

Koga ali kaj je treba rezati?
Lovrenški planinci so bili na velikonočni ponedeljek na 
izletu v jeruzalemskih goricah. Vodil jih je Mirko Rakov-
nik, rojak, duhovnik iz Veržeja. Pri nekem vinogradu jih 
je opozoril na krasne mlade trse. Poudaril je, kako žlahtna 
rastlina je vinski trta in jo primerjal z lepo in s plemenito 
žensko. Dohtar Frenk je hudomušno pripomnil: »Ja, drži, 
vendar jo je treba redno rezati!«

Barva stotaka
Zapis Ivana Rapoca, živinozdravnika iz Lenarta

Blizu Šentožbalta v Dravski dolini je bil svoj čas brod, ki 
te je popeljal na ono stran Drave, do ceste, ki je vodila v 
Šentlovrenc. Brodar je bil neverjetno podoben znanemu 

gledališkemu igralcu Mlakarju, nepozabnemu pohorske-
mu Tijeku.
Vkrcal sem avtomobil in odtisnili smo se proti drugemu 
bregu. Brodnik je bil videti nekam utrujen, pa sem ga 
povprašal, ali je ponoči prevažal potnike. 
»Gostijo sem prevažal,« mi je odvrnil.
Pa je bil za nočni prevoz tudi odgovarjajoče nagrajen, 
sem ga povprašal.
»O, ja, je bilo kar primerno!« se je diplomatsko odrezal. 
Prevoz avtomobila je veljal sto dinarjev; stari stodinarski 
bankovec, rdečkaste barve, kdo se ga ne spominja?
Obračal je bankovec po rokah in nato premišljeno vpra-
šal:
»Vi gospod, ki ste videti precej pametni, ali bi mi lahko 
povedali, kakšne barve je ta bankovec? Ali je weinrot, 
fleischrot ali ziegelrot (vinsko redeče, mesnato rdeče ali 
opečnato rdeče barve)?«
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Gledal sem bankovec in dozdevalo se mi je, da bi še naj-
bolj odgovarjala barva mesa, in tako sem rekel:
»Po mojem je fleischrot – mesnato rdeča barva.«
»A ja, ni,« mi je odvrnil in me zvito pogledal. »Ko pa je 
le bank-rot!« mi je počasi zlogoval.
Bili smo leta 1954!
Zakaj niso naši politiki nikdar znali prisluhniti kmečki 
modrosti'

Kaj je potrebno za zveličanje?
Župnik Hrastnik je po maši nagovarjal farane, naj se 
prijavijo za romanje v Lurd in našteval dobre strani: ve-
ličasten in milosti poln dogodek, nizka cena, obročno 
odplačevanje, prijetna družba, priložnost za birmansko 
darilo itd. Tudi zagrozil je, da bo objavil romanje še po 
drugih krajih Slovenije in da potem za zamudnike ni mi-
losti. Nazadnje pa je farane potolažil: »Res pa je, da to 
romanje za zveličanje ni potrebno!«

Takojšnje vino
'Jagri' so se po uspešnem skupnem lovu okrog božiča 
ustavili v gostilni, kjer so morali tisti, ki so kaj uplenili, 
plačati vsak liter vina. Hanza je videl, da so 'jagri' že precej 
'kajasti', pa je dejal: »Jaz bom pa drugo leto plačal.« Gaba 
mu je z gromkim glasom ukazal: »Nič drugo leto, kar 
zdaj! Bogve kaj bo drugo leto, če bomo še živi!«

Izvor lovrenških imen
Štanaverjev  Pep je bil traktorist pri spravilu lesa iz goz-
da. Njegov pomočnik je bil Dragec Kajzer. Pep ga je rad 
velikokrat poučeval o tem in onem. Tako mu je nekoč 
razlagal izvore kmečkih imen: »Vsako ime domačije ima 
neko zgodovinsko ozadje,« mu je razložil. »Glej, na pri-
mer za Šmelcerja zgodovina piše, da ''šmelcati'' pomeni 
taliti, topiti kamnito rudo v glažutarski peči. Ali pa na 
primer Lipnik, za njega zgodovina piše, da je doma pod 
lipo.« »Od kod je pa ime Bezjak?« je nenadoma zanima-
lo Drageca. »Hm hm,« je pomišljal Pep, pa se je hitro 
znašel: »Zgodovina piše, da je Bezjak ''gvišno'' od nekod 
''pribezgal''.«

Prodaja kure
Juršnik je Ahejevemu Liksu obljubil kuro. Ko je Liks pri-
šel, jo je moral že v kuhinji plačati, nato sta šla v hlev. Tam 
je Juršnik polovil kuro, jo hitro ''pofohtal'' in ugotovil, da 
bo tisti dan imela jajca. To je povedal Liksu in zahteval: 
»Za jajca mi boš pa še nekaj zraven dal.« 

Prekinjene sanje
Sosed je na nekem druženju pripovedoval sosedi, da se 
mu je sanjalo o njej. »Kaj pa?« je radovednost prema-
govala sosedo. »Da sva se ''žulila''! Pravzaprav je bilo tik 
pred zdajci. Pa sem se, revež, zbudil. Hitro sem potegnil 
''kolter'' nazaj čez glavo, pa ni nič pomagalo. Še zdaj sem 
jezen!«

Vnuk opazuje svet
Štiriletni Martin je v družbi z očetom in mamo opazil 
žensko, ki je kadila. Obrnil se je k očetu in mu povedal: 
»Teta pa dela meglo.«

Lulanje v travo
Anton je pri 18-ih mesecih prvič lulal zunaj v travo. Nav-
dušeno je opazoval curek. Ko je nehalo teči, se je obrnil 
k mami in zahteval: »Še!«

Pričkanje za igrače
Vnuka Anton in Filip sta se venomer pričkala za igra-
če. Mama Barbara je hotela temu napraviti konec in je 
prepričevala Antona, da so vse igrače lepe. Hotela jih je 
razdeliti med oba dečka in je vprašala Antona: 
»Katere se tebi najbolj ''dopadejo''?« 
»Filipove!« je hitro odgovoril Anton.

''Štrikanje zoknov''
Babica je Juriju ''štrikala zokne''. Da bi ugotovila pravo 
dolžino, mu je med sedenjem na kahlici izmerila dolžino 
levega podplata. Ko je pospravljala meter, se zaskrbljeno 
oglasi Jurij: »Drugo nogo moraš še izmeriti!«

Franc Bečan

Poiščite napako

9 12 10 13 12 14 12 15
Ugotovite zakonitost zaporedja in ugotovite, katera šte-
vilka je napačna? Poiščite jo in zapišite pravo.

Poišči ravnotežje

Koliko zvezdic bo vzpostavilo ravnotežje?

Poišči ravnotežje 

 
 
 
 
 
 

Koliko zvezdic bo vzpostavilo ravnotežje? 
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Število 100 razdelite na 4 
(štiri) dele, ki jih na 4 (šti-
ri) načine preračunate, da 
boste dobili enak rezultat. 
V leva siva polja vpišite 
dele števila, v desnega pa 
rezultat, ki je za vse štiri 
rač. operacije enak.

Poiščite začetek besed-dve črki.

Igra številk

Uredite račun

Začetek besed

Seštevalna piramida

Začetek besede 

 
 
 
 
 
 
 

Poiščite začetek besed-dve črki. 
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SEŠTEVALNA PIRAMIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dve sosednji številki (števili) seštejte in vsoto napišite v polje nad njima. Postopek 
ponavljajte do vrha piramide. Vpisane številke (števila) naj vam bodo v pomoč. 
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Dve sosednji številki (šte-
vili) seštejte in vsoto na-
pišite v polje nad njima. 
Postopek ponavljajte do 
vrha piramide. Vpisane 
številke (števila) naj vam 
bodo v pomoč.

UREDITE RAČUN  Vzorec 
številk: 

 
 

 
 

Ker so digitalne številke sestavljene iz črtic, jih lahko spreminjate tako, da črtice prestavljate.  
Računu, ki je pred vami prestavite le eno črtico in enačaj bo odigral svojo vlog 
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Ker so digitalne številke sestavljene iz črtic, jih lahko 
spreminjate tako, da črtice prestavljate.
Računu, ki je pred vami prestavite le eno črtico in enačaj 
bo odigral svojo vlogo.
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU

želi občanom uspešno delo in veliko zdravja
in sreče v novem letu 2015!

1.000.000 €

 ZA ZDRAVLJENJE, 

KO TO NAJBOLJ 

POTREBUJETE

Best Doctors
Zdravstveno zavarovanje

R



cvetličarna & papirnica

LauRena
Gornji trg 25, Lovrenc na Pohorju

telefon: 02/ 675 22 07, gsm: 051/ 602 890

delovni čas:
ponedeljek-petek: 8.00-19.00

sobota: 8.00-13.00
email: laurena@email.si

GORAZD HODNIK s.p.
Gaberca 2

2344 Lovrenc na Pohorju

GRADBENA MEHANIZACIJA
IN PREVOZNIŠTVO

Tel.: 02/ 676 04 91
GSM: 041/ 647 958

Vsem strankam in narocnikom

zelim uspešno poslovno sodelovanje

in vesele praznike ter srecno,

zdravo in uspešno novo leto

2015.

Katka
zavarovalna agencija
Dušan FORNEZZI, univ. dipl. ing.

Spodnji trg 19, 2344 Lovrenc na Pohorju
fax: 02/ 675 70 60, 
GSM: 041/ 705 470

VSEM SRECNO 2015



V E S N A  KO P Š E  s . p .
KEMIČNA ČISTILNICA IN ELEKTRO SERVIS
RUŠE, Falska cesta 17, telefon: 02/ 668 85 20

Kemična čistilnica opravlja zelo kvalitetne storitve na področju čiščenja in čisti ženske, moške in otro-
ške obleke, moške vet. jopiče, ženska krila, volnene odeje, pregrinjala, ženske kostime, moške in ženske 

plašče, puloverje, jopice, moške bunde, moške kravate in klobuke ter podobno.

Odpiralni čas: od 8. do 17. ure

Vsem strankam želim dosti zdravja,
vesele praznike in srečno ter uspešno novo leto 2015.

Predelava lesa 
ŠUMER s.p.

Kovaška cesta 60
2344 Lovrenc na Pohorju

Telefon: 02/ 671 95 83
GSM: 041/ 731 548
Fax: 02/ 671 95 84

e-pošta: sumer@siol.net

Nudimo vam:
izdelavo in montažo stenskih oblog, ostrešij 
ter lesne embalaže (zaboji za jabolka, palete).

Cenjenim kupcem želimo veliko uspeha in 
sreče v novem letu 2015!




