Kratko in jedernato z Lutkovnim društvom SOVICE

Jezernikovi dnevi nekoliko drugače

Na področju lutkovne umetnosti deluje društvo od leta 2013. Za domače otroke je v preteklih sedmih letih
izvedlo osemnajst lutkovnih uprizoritev. Amaterske lutkarice, Nataša Brezovnik, Alenka Godec, Natalija
Kraner, Barbara Mert in Mateja Bečan so za Informator povedale:

1. Kaj je bil povod, da ste začele ustvarjati
na področju lutkovnega gledališča?
Nataša: Že leta 2012 smo se čisto po naključju zbrale in v okviru otroških Jezernikovih delavnic pripravile igro z naslovom
Rdeča kapica. Otroci so bili nad predstavo navdušeni. Začele smo razmišljati,
da bi lahko bili naši najmlajši deležni lutkovnih dogodkov v naši občini, tako se je
rodila ideja in leta 2013 smo ustanovile
društvo.
Združile smo moči ter začele načrtovati
in ustvarjati lutkovne predstave. Sčasoma smo začele tudi gostovati v sosednjih
občinah in krajih.
2. Kako poteka delo v društvu in kako si
razdelite zadolžitve?
Alenka: Članice društva se srečujemo
enkrat tedensko, ob sredah. Po potrebi
imamo vaje pogosteje, kar je seveda potrebno pred predstavami in revijami. Delo
v našem društvu je utečeno, nekako vsaka izmed nas ve, kaj je potrebno postoriti.
Preden se lotimo nove predstave, zbiramo
ideje za igre, včasih skupaj, drugič vsaka
zase doma. Na koncu največkrat skupaj
izberemo zgodbo. Nato se lotimo dela,
zapišemo besedilo, ga beremo, preoblikujemo, dodajamo in odvzemamo, da
pridemo do končne podobe, s katero smo
zadovoljne in za katero se nam zdi, da bo
dobro sprejeta med našimi gledalci. Lutke
v večini izdeluje Nataša, ki ji to delo gre
najbolje od rok, ostale tu pomagamo, kolikor le zmoremo. Za predstavo je pomembna tudi glasbena spremljava, ki dogajanje podpre in zgodbo naredi prepričljivo. Za
glasbeno podobo v večini primerov skrbi
Mateja. Po izbiri zgodbe in izdelavi lutk
vaje nadaljujemo z lutkami, medsebojno
se opazujemo in si svetujemo, da je igra
na koncu čim boljša. Pred predstavo si
zamislimo tudi smiselno sceno, uporabimo že obstoječe scenske elemente in pri
vsaki predstavi kaj novega dodamo. Naše
predstave so plod našega skupnega dela.
Skupaj smo to, kar smo, medsebojno se
dopolnjujemo in to nas Sove povezuje že
nekaj let.

3. Se spomnite svoje prve predstave in
vtisov ob njej?
Natalija: Spomnim se, da je bil december,
ki je že sam po sebi prazničen in čaroben.
Da bi bil še bolj pravljičen, smo za otroke
pripravile predstavo Na mrzlo zimsko noč.
Predstavo smo prvič zaigrale učencem OŠ
Selnica ob Dravi. Lutke so bile pripravljene, me tudi, težave pa so se pojavile s
prevozom scene. (S tem imamo težave še
sedaj).
Ko smo se končno organizirale s prevozom, smo se polne pričakovanj odpravile
v Selnico. Igro smo izpeljale kljub nenačrtovanim efektom. Zadnja scena se nam
je namreč med predstavo podirala. Ne
spomnim se več, kako smo zadevo rešile,
od takrat pa imamo vedno s seboj še osnovno orodje.
Otroci so bili nad predstavo navdušeni,
me smo bile nase ponosne in srečne, da
smo izpeljale načrtovan projekt, zunaj pa
je postajalo vedno bolj mrzlo in kot v predstavi, je končno začelo snežiti.
4. Pred petimi leti ste uvedle lutkovni
abonma. S kakšnim ciljem in komu vse je
namenjen?
Barbara: Naš cilj je bil, da vsem otrokom
iz Lovrenca in bližnje okolice predstavi-
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Ob koncu poletja Lovrenc vsako leto
zaživi v duhu Jezernikovih dni. Letos,
že 27. zapovrstjo, bodo žal potekali v
skrajšani in okrnjeni obliki, a zgodili
se vendarle bodo. V mesecu avgustu se
bomo tako lahko srečevali na različnih
dogodkih, razstavah, dnevih odprtih
vrat, pravljičnih uricah in delavnicah,
ki bodo potekali v skladu z navodili za
preprečevanje širjenja okužb. Trenutne
okoliščine od vseh nas zahtevajo veliko mero previdnosti, potrpežljivosti

in prilagodljivosti, zato organizatorji
dnevno spremljamo stanje in ukrepe
povezane s koronavirusom. Zdravje in
varnost naših občank in občanov sta
namreč na prvem mestu. Vseeno pa
verjamemo, da bodo Jezernikovi dnevi
kljub vsemu ohranili značaj preteklih
let in nam ostali v lepem, čeprav morda
nekoliko drugačnem spominu.
O programu dogodkov vas bomo sproti
in pravočasno obveščali.
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JEZERNIKOVI DNEVI

Natečaj za podobe likov iz Jezernikove pravljice

mo lutke, oziroma jim ponudimo možnost
ogleda brezplačnih predstav. Za obisk
predstav so na koncu abonmajskega obdobja nagrajeni.

5. Gostujete tudi izven meja domače
občine. Kje vse ste že bile in kaj vse je potrebno urediti za predstavo v gosteh?
Mateja: Lovrenški otroci ostajajo naša prioriteta, seveda pa se z veseljem odzovemo
povabilom od drugod. Tako smo gostovale že v Selnici, Rušah, Podvelki, Miklavžu,
Ribnici na Pohorju in Mariboru. Gostovanja
pa so povezana z manj prijetnim opravilom - selitvijo scene in lutk, kar pa terja
kar nekaj časa in iznajdljivosti, kako vse
potrebno spraviti v avtomobilske prtljažnike. Ko pridemo v nepoznano dvorano, se
spoznavamo z odrom, dogovarjamo z mojstri luči in zvoka, po kratki vaji odigramo
predstavo in potem spet pakiranje scene in
lutk v prtljažnik.
6. Leta 2019 ste prejele srebrni grb Občinskega sveta za aktivno delovanje na lutkovnem področju. Kaj vam priznanje pomeni?
Nataša: Zelo smo vesele, da so naše delo
opazili in nagradili s priznanjem. To nam
daje dodaten elan za delo v prihodnje. Še
bolj bomo ustvarjalne in se trudile razveseljevati občinstvo. Največje priznanje
pa nam dajejo otroci, ki vedno napolnijo dvorano do zadnjega kotička, njihov
aplavz, zadovoljstvo na obrazih in iskrice v
očeh, ko zapuščajo predstave.
7. Bi lahko na kratko opisali potek lutkovne predstave?
Alenka: Pred vsako predstavo imamo
generalko, kjer izpilimo še zadnje podrobnosti. V teh trenutkih pozabimo na vse zunaj dvorane in živimo z zgodbo. Najlepši
občutki so, ko že popolnoma pripravljene
čakamo z lutkami v temi za sceno in pogledujemo v dvorano, koliko obiskovalcev
je prišlo. Tik pred predstavo ima vsaka
izmed nas vsaj malo treme in se svoj način
zbere. Nekatere potrebujejo mir, druge pri
sebi ponavljajo besedilo, tretje se sproščajo
z vajami ipd.
Otroško čebljanje prekine ugasnjena luč v
dvorani, na odru se prižge prijetna svetloba in takrat gre zares. Vsaka predstava je
zgodba zase. Priznati moramo, da nekatere predstave izpeljemo brez napak.
Včasih pa se zgodi, da pozabimo besedilo,
da povemo kaj prehitro, da z lutko nismo
na pravem mestu … Takrat si medsebojno
pomagamo in improviziramo, da zgodba
steče naprej in naša napaka ostane prikri-

ta. V lutkovnih predstavah vedno znova
uživamo in ponosne smo, da lahko vsi
lovrenški otroci vidijo na leto več predstav, ki jih popeljejo na najrazličnejše kraje
domišljije in igrivega sveta.
8. Na katero predstavo ali dogodek imate
posebne spomine?
Natalija: Na vse, vsaka je zgodba zase in
ob vseh smo uživale, tako ob pripravah,
kot ob izvedbi. Verjetno ima vsaka posebej svojo najljubšo predstavo in ne bi bilo
pošteno, da bi izpostavila samo svojo.
Vem, da je bila Barbari najbolj draga, nam
pa najbolj čustvena, predstava o Levu
Rogiju, ki smo jo zaigrale pred avtorjem
istoimenske slikanice, Igorjem Plohlom.
Najbolj všečna scena je bila pri izvedbi
predstave Muca, tista s copati, kjer se je
tudi veliko prepevalo. Največ smeha pri
pripravah je bilo, ko smo pustile lutke
počivati in si za Robota Primoža nadele
kostume. Najbolj zabavne lutke so bile v
igri KRA-KRA. Najstrašnejša predstava
je bila Zakleti grad. Največje presenečenje za male gledalce je bilo, da je v predstavi Trije pujski, volk res pojedel pujske.
Največ smeha iz občinstva smo slišale,
ko smo se snežaki prepirali za svoje
mesto na ulici. Najponosnejše pa smo,
po mojem, na igro Ko se ptički ženijo, s
katero smo se predstavile tudi na reviji. V
sodelovanju z zeliščarskim krožkom Srčna moč in z gospo Marijo Osvald Novak
smo v goste povabile kar Ferija Lainščka in v njegovi družbi preživele čudovit
večer. Verjamem, da bo še veliko predstav, ki bodo v marsikaterem pogledu naj!

9. Kaj vam osebno pomeni biti del
skupine?
Barbara: Biti Sovica meni osebno pomeni
to, da pripadam skupini enako mislečih,
s katerimi delim kreativnost, skrbi in
veselje, poleg tega na koncu vsake predstave s ponosom gledam iskrice v zvedavih otroških očeh.

Turistično društvo Lovrenc na Pohorju je med 16. aprilom in 5. majem izpeljalo natečaj z naslovom »Podobe likov
iz Jezernikove pravljice«. Kdo pa vse
nastopa v pravljici? V pravljici srečamo štiri like, in sicer našega zavetnika Jezernika, njegovega majhnega
pomočnika Možuha, gozdarja Smodivnika in njegovo pohlepno ženo Jero.
Pravljica je dostopna tudi na portalu
www.lovrencan.si. Cilj natečaja je
bil pridobitev novih podob pravljičnih
likov za namene enotne grafične podobe

turističnih produktov in ponudbe v okviru razvoja turizma v Lovrencu na Pohorju. Turistično društvo Lovrenc na Pohorju
je namreč tudi partner Univerze v Mariboru pri projektu “Navzkrižno trženje v
gostinstvu - korak k inovativni ponudbi
turistične destinacije Lovrenc na Pohorju”, akronim projekta: CROSS-LP, katerega cilj je bil popisati celovito turistično
ponudbo, pomagati lokalnim ponudnikom, popestriti turistično ponudbo ter
obogatiti turistično izkušnjo gostov. Projekt je potekal od 1. februarja do 30. junija
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2020. Radi bi se zahvalili vsem sodelujočim na natečaju, ki ste nam poslali
svoja ustvarjanja. Izbrali smo pravljične
podobe izpod oblikovalske roke našega
sokrajana, gospoda Darka Aheja. Podobe
pravljičnih bitij tudi javno objavljamo.
Prispevke vseh sodelujočih bomo kmalu
uredili v mini razstavi na oglasni deski
Turističnega društva, v sodelovanju s fotografsko sekcijo pa bomo pripravili razstavo risb tudi v Prireditvenem prostoru.

TD Lovrenc na Pohorju

“PO MAJE BI ŠLO”
Občina Lovrenc na Pohorju v letošnjem letu uvaja novost – participativni proračun. Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani, saj sami
najbolje vemo, kaj v naši občini manjka, kje so potrebne izboljšave in kaj potrebujemo, da bo kakovost
življenja v našem kraju še boljša. V procesu participativnega proračuna zato s predlogi in glasovanjem
občanke in občani sami odločimo, katere investicije bodo skupnosti največ doprinesle.

Lovrenška kuharica
Lovrenško Društvo kmetic v okviru
projekta prenove turistične ponudbe
pripravlja izbor domačih jedi iz različnih časovnih obdobij lovrenške
kulinarične zapuščine. Najprej so gospodinje pripravile recepte v slovenščini in lovrenškem narečju, nato so
prejšnji vikend na kmetijah Trjenk in
Sadonik ter gostilni Urbanc skuhali
nekaj jedi, da bo izdana knjižica receptov preverjena in slikovno nazorna.
Predsednica Slavica Kajzer je spekla

še klecnprot. V projektu sodelujoča
študenta medijskih komunikacij Hristina in Filip sta fotografirala jedi, ki
vam jih ponujamo za pokušino. Za kaj
več bo potrebno počakati na izdajo knjižice, ki bo dostopna tudi v nemškem
in agleškem jeziku, in kakšno javno
predstavitev.

Anžej Bečan, lovrenčan.si

Kakovost zraka v Lovrencu

10. Kakšni so načrti za prihodnje leto?
Mateja: Zelo si želimo obuditi pravljico o
Jezerniku in jo kot lutkovno uprizoritev
postaviti na oder, hkrati pa izdati otroško
slikanico o Jezerniku, ki jo bodo krasile
ilustracije lovrenških otrok. Vsekakor
nam idej in dela ne bo zmanjkalo.

V začetku julija smo v občini pričeli z
meritvami okoljskih parametrov z merilnikom na etažnem parkirišču na Gornjem
trgu. S postavitvijo merilne postaje bomo
lahko natančno in referenčno spremljali
kakovost zraka v kraju.

Zapisala: Mateja Bečan

Merjeni rezultati z zgodovino zadnjih 48
ur se prikazujejo na spletni strani:

• KAZALCI KAKOVOSTI ZRAKA: Indeks kakovosti zraka (AQI)je numerični indeks
za lažje ocenjevanje trenutne kakovosti zraka. Izračunava se na podlagi ravni
onesnaženosti z delci PM10 in O3 (ozon) ter posamezne koncentracije onesnaževal:
PM1, PM2.5 ter PM10. Gre za trdne delce oz. prah velikosti nekaj mikrometrov, ki so
najpogosteje ostanek izgorevanja v prometu, industriji in stanovanjskem ogrevanju ter so zdravju najbolj škodljivi.

www.lovrenc.kakovostzraka.si

• OPOZORILA: priporočila za ravnanje prebivalcev ob različni kakovosti zunanjega
zraka in ravnanje ob določenih UV indeksih.

Prikazani so:
• VREMENSKI PODATKI: temperatura, vlaga in UV indeks

V občinskem proračunu za leti 2021
in 2022 bo za izvedbo izglasovanih
projektov namenjenih skupaj 140.000
EUR, sredstva pa bodo razporejena tako, da se bosta zagotovila enakomeren razvoj vseh delov občine ter
vključenost vseh in vsakogar. Sprejeti
projekti se bodo v izvedbo uvrstili od
tistega z največjim številom glasov
navzdol, o tem, v katerem letu bo posamezni projekt izveden, pa bo odločala za to oblikovana občinska komisija.
Projekte, financirane iz participativnega proračuna, lahko predlaga in
zanje glasuje vsak, ki ima stalno prebivališče v Občini Lovrenc na Pohorju in ki je ob oddaji predloga oziroma na dan glasovanja dopolnil 15 let.
Občanke in občani bomo s participativnim proračunom pridobili pravico
vplivati na del občinskega proračuna, kar pomeni več svobode odločanja,
hkrati pa tudi več obveznosti sodelovanja in večjo odgovornost za skupnost.
Nikomur se ni potrebno udeležiti oblikovanja participativnega proračuna, prav
tako kot ni nihče prisiljen v udeležbo na
glasovanju. A zavedati se moramo, da z
našo neudeležbo prepuščamo odločitve
drugim, kar posledično prinaša določeno stopnjo odgovornosti za rezultate.
Občanke in občane Lovrenca na Pohorju
zato vabimo, da se v čim večjem številu
udeležijo informativnih delavnic, na
katerih se bomo podrobneje seznanili
s prednostmi participativnega proračuna in načini oziroma pogoji sodelo-

vanja. Termine delavnic in druge
pomembne datume najdete tudi na
informativni zloženki, ki ste jo v začetku meseca prejeli v poštni nabiralnik, in na občinski spletni strani pod zavihkom PO MAJE BI ŠLO.
Povežimo se in oblikujmo dobre
projekte, razmišljajmo, spodbujajmo in postavljajmo nove mejnike. S
svojimi predlogi lahko spremenimo
našo skupnost na bolje, pomagamo sočloveku, poskrbimo za naravo
in okolje, predvsem pa se kot posameznik aktivno vključimo v dogajanje v svojem kraju.

TERMINI DELAVNIC ZA OBČANE
Na delavnicah bo predstavljen participativni proračun in pojasnjen
način vašega sodelovanja. Oblikovali boste lahko osnutke predlogov
projektov, na voljo pa vam bo strokovna pomoč. Občani se lahko
udeležite katere koli delavnice.
•
•
•
•
•
•

27.8.2020 - za Činžat: Pošta na Činžatu
31.8.2020 - za Rdeči breg: Prireditveni center
2 . 9 . 2 0 2 0 - za Lovrenc – naselje: Prireditveni center
4 . 9 . 2 0 2 0 - za Recenjak: Prireditveni center
7 . 9 . 2 0 2 0 - za Kumen: Prireditveni center
9 . 9 . 2 0 2 0 - za Ruto in Puščavo (s Kurjo vasjo): Gostilna Kores

“Udeležba v oblikovanju je najboljša izobrazba, ki jo lahko dobimo
in zato moramo sodelovati vsi.”

Gozdna učna pot RUTA
dejstva o upravljanju gozdov in gozdni
ekologiji, med avtohtono bukvijo pa lahko opazijo tudi mnoge tujerodne vrste
dreves, kot so lawsonova pacipresa,
duglazija in zeleni bor, zapuščino falskih
grofov. S poti se v vseh letnih časih odpirajo čudoviti razgledi na Dravsko dolino,
hidroelektrarno Fala, Kozjak in Pohorje.

Gozdna učna pot Ruta v občini Lovrenc na
Pohorju je krožna pot, dolga približno 4,5
km. Prvič je bila označena že leta 2004, a jo
je pred šestimi leti močno prizadel žledolom, zato je bila zaradi podrtih dreves ter
naplazenega materiala na nekaterih mestih neprehodna. V lanskem letu so jo lokalni gozdarji ob podpori Občine Lovrenc
na Pohorju, podjetja Slovenski državni gozdovi, Podravskega gozdarskega društva
in prostovoljcev obnovili ter ji dali novo
podobo in vsebine.

V župnišču v Lovrencu na Pohorju se je
med 7. in 12. julijem 2020 razlegal smeh
in prijeten vrvež otrok in mladih. Potekal
je poletni, duhovno obarvan program oratorij. »Zaupam, zato si upam« se je glasilo
letošnje geslo našega in še okoli dvestotih
oratorijev po celotni Sloveniji. Vsako leto
otroci spoznavajo vrednote skozi zgodbo,
ki kot rdeča nit povezuje dogajanje vseh
šestih dni. To poletje smo se preselili 2500
let v preteklost v Perzijo in spoznavali
zgodbo kraljice Estere. Animatorji se vživimo v vloge in jo za udeležence sami odigramo. Čeprav letos zaradi upoštevanja

lovrencan.si

lovrencan.si

Pot se prične pri domačiji Matec in se nadaljuje po vlakah do meje gozdnega rezervata Štiblerjev vrh. Od tam se po lovski
stezi, ki je speljana po nekdanjih lovskih

in sprehajalnih poteh falske graščine,
spusti do domačije Štibler, od koder se
nadaljuje po gozdni cesti mimo gozdne
jase pri Lobniku do izhodišča pri Matecu. Pot je označena z rumeno silhueto
gamsa na zeleni krožni podlagi, saj so
strma pobočja Rute značilno življenjsko
okolje te vrste na Pohorju, gamse pa lahko z malo sreče opazimo tudi ob poti.
Učna pot je opremljena z devetimi tematskimi točkami, na katerih lahko obiskovalci in pohodniki spoznajo gozdove
in zgodovino Rute ter nekatera zanimiva

Zeliščarke svetujejo

Zaupam, zato si upam!

kraljice Estere in razmigali možgane ter
telo ob pohajkovanju med Ladejenkovo
hišo, Marijinim studenčkom in Čebelarskim domom.
Oratorij smo zaključili z nedeljsko sveto mašo na prostem, pred lovrenškim

lovrencan.si

Obnovljena gozdna učna pot, ki jo lahko
prehodimo v slabih dveh urah, je primerna za planinske in družinske izlete,
šolske naravoslovne in športne dneve
ali individualna raziskovanja skritih
kotičkov neokrnjene narave.

higienskih priporočil ločeni v tri skupine,
smo ob jutranjem prihodu ponosno zapeli
himno ob dvigu zastave in dan zaključili s petjem, plesom in spustom zastave.
Vmes so se zvrstile ustvarjalne delavnice,
pogovori, petje ob brenkanju na kitaro,
delo po skupinah in mnoge igre. Tretji dan
smo namenili raziskovanju lepot domačega kraja. Podali smo se na lov za zakladom
po Lovrencu, občudovali našo kotlino z
Lovske koče; najmlajši so sledili namigom

župniščem. Bil je drugačen oratorij kot
preteklih pet let, a zagotovo doživet in
poln nasmejanih obrazov. V šestih dneh
so se sklenile nove vezi, podarjenih je
bilo veliko nasmehov in prejete ogromno
medčloveške topline.
Za animatorje župnije
Lovrenc na Pohorju
zapisala Marinka Paulič

Koroški skavti na taboru v Lovrencu
Obči na Lov renc na Pohor ju
Spod nji trg 8
2344 Lov renc na Pohor ju
Telefon: 02 630 05 50
Fa x: 02 630 05 60
E-pošta: obci na@lov renc.si
Splet na stra n: w w w.lov renc.si

Uradne ure:
Pon, tor, pet:
8.00 – 10.00 in 11.00 – 13.00
Sreda:
8.00 – 10.00 in 12.00 – 16.00


Svoje članke in pripombe pošljite
na

lovrencan.si

Končana dela na strugi Radoljne

Z veseljem sporočamo, da so se zaključila
sanacijska dela na strugi reke Radoljne, ki
jo je leta 2019 močno poškodovalo neurje. Sanacija je bila financirana iz sredstev
Ministrstva za okolje in prostor in Direkcije
Republike Slovenije za vode.

com
Vsi, ki bi želeli oglaševati svoje
storitve oz. izdelke v Lovrenškem
informatorju, nam pišite na

Tisk: Demago d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Skavtska skupina stega Koroška 1 je med 15.
in 23. julijem taborila v Lovrencu na Pohorju. Udeleženci tabora so skavti, ki se sicer na
različnih lokacijah v Mislinjski dolini skozi
vse leto zbirajo na tedenskih srečanjih, kjer
s pomočjo vodnikov pridobivajo veščine
življenja v naravi, razmišljajo o vrednotah,
gradijo skupnost in skrbijo za naravo. Poletni tabor je vrhunec skavtskega leta, ko
se pokaže, kako dobro smo usvojili veščine
in druga pomembna skavtska znanja. Letos
smo se ga veselili kot še nikoli, saj nas je
za kar nekaj pravih srečanj prikrajšala epidemija. Tokrat smo se na taboru ukvarjali
s problematiko vode – pozabljamo namreč,
da ta ni samoumevna in da je dar, ki si ga
ne more nihče lastiti. Preselili smo se v afriško savano, kjer nam živali iz delte reke
Okavango skozi zgodbe in pestre aktivnosti
razkrivajo pomen skupnosti ter varovanja

narave. Podali smo se tudi na čisto pravo
raziskovalno odpravo in z veseljem še uradno medse sprejeli novince, ki bodo pri svoji
časti slovesno izrekli skavtsko obljubo.
Hvaležni smo domačinom, ki so nas odprtih rok sprejeli. Vsem želimo kar najlepše
poletje. :)
P.K., zavzeta veverica

Zveza prijateljev mladine

informator.lovrenc@gmail.

Izdaja: Občina Lovrenc na Pohorju

POMOČ PRI OPEKLINAH
Kaj storiti, ko kljub svarilom ostanemo predolgo na soncu in se pojavijo
opekline?
Zeliščarji v takem primeru prisegamo na:
ŠENTJANŽEVO OLJE
Pravi čas za nabiranje šentjanževke
je sedaj, poleti. Najboljša je tista, ki
ima, če jih pogledamo proti svetlobi,
perforirane – drobno luknjičaste
lističe. Naberemo jo v kozarec, prelijemo z oljčnim oljem in pustimo na
soncu tri tedne. Po dnevu ali dveh
za zaščito pred UV žarki kozarec zavijmo v aluminijasto folijo. Macerat
postane lepo rdeče barve in lahko
stoji tudi do prihodnje sezone.

V sklopu sanacije so se uredili odseki Kumen 5, kjer sta se za izboljšanje pretoka
uredili dve jazbici ter zgradila kamnita
zložba, Ob Radoljni 1 – 15 se je očistila
struga in se speljala tako, da tok ne spodjeda brežine, Ob Radoljni 47 so se sanirali
zgornji, sprednji in spodnji oziroma zaključni prag ter uredila jazbica, na odseku
pod Sgermom pa se je očistila zaplavna
pregrada.

V Lovrencu na Pohorju smo v začetku meseca gostili skupino 38 otrok v spremstvu predstavnice Zveze prijateljev mladine Maribor
in petih spremljevalcev. Svoj obisk so začeli
z ogledalom zbirke starega kmečkega orodja
na domačiji Matejc in se nato z gospo Bredo
Hraščanec in Gajem Hermanom sprehodili
po delu gozdne učne poti na Ruti, kjer so se
izvedle dejavnosti po načelih gozdne pedagogike. Po pohodu jih je avtobus peljal do
Čebelarskega doma, kjer so jim naši čebelarji
pripravili slastno medeno malico. Po kratkem počitku jih je gospa Irena Adam iz turistične pisarne spremljala še na ogled Pajštve
in Ledejenkovega. Otroci so bili nad izletom
navdušeni, veliko so spraševali, predvsem pa
so se zelo zabavali. Kar nekaj si jih je zaželelo,
da bi v naš kraj pripeljali tudi svoje starše.

MED
Opečena mesta namažemo z medom in s tem preprečimo mehurje.
LISTE RDEČE PESE
Liste rdeče pese nekoliko natolčemo in zmes z maslom ali smetano
položimo na opekline.
ŠIPEK
Na opeklino položimo hladen čajev
obkladek.
KAMILICO IN RMAN ali KOPRIVO
IN ŠENTJANŽEVKO
V ¼ litra kropa damo mešanico
obeh rastlin. Pokrito pustimo 20
minut. Odcedimo. Goščo damo na
gazo in jo položimo na opeklino.
Ker se hitro suši, gazo vsakih 20
minut prelijemo z malo preostalega
čaja.
ALOE VERO
List vsaj tri leta stare rastline po
dolgem prerežemo in z gelom, ki
ga iztisnemo, namažemo opekline.
Opečeno mesto prekrijemo z gazo
in obkladek menjavamo 2x dnevno,
tudi ko začne srbeti, saj je to znak,
da koža celi.
LANENO SEME
Zvrhano žlico lanenih semen damo
v ½ litra vode in pustimo, da vre
10 minut, da dobimo sluz. Še vroč
pripravek precedimo, saj se z ohlajanjem spreminja v gel. Hladen
gel namažemo na opekline in vse
prekrijemo z gazo ali krpo. Dokler
koža peče, oblogo večkrat zamenjamo.
Na opekline lahko nanesemo tudi:
• SOK LIMONE,
• NAVADNI JOGURT,
• LISTE SOLATE,
• KISLO ZELJE.
Prepričani smo, da boste znali paziti nase, če pa vas sonce kljub tebu
opeče, vemo, da bodo naši nasveti
pomagali.
Zeliščarski krožek SRČNA MOČ

Podpis pogodbe “Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Lovrenc na Pohorju”
Župan Marko Rakovnik je z izvajalcema, Cestnim podjetjem Ptuj d.d. in Komunalo Slovenske gorice d.o.o., v sredo, 21. 7. 2020,
podpisal pogodbo za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Lovrenc na Pohorju«, vredno skoraj 300.000 EUR.
V sklopu tega - za Lovrenc izjemno pomembnega - projekta, ki bo odpravil vrsto let
trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, se bo izvedel
ločen kanalizacijski sistem za odpadno komunalno vodo na območju državne ceste
Ruta - Lovrenc - Pesek. Slednji bo nadomestil sedanji mešani skupni kanalizacijski
sistem in s tem odpravil mešanje meteornih
in komunalnih odpadnih voda, ki močno
preobremenjujejo našo čistilno napravo.
Sočasno se bo izvajala tudi rekonstrukcija

Promocijski video
Člani Turističnega društva smo prišli do
zaključka, da je potrebno izkoristiti ta
»po-korona čas« in naš Lovrenc ter ponudbo našega kraja začeti promovirati. Menimo
namreč, da lahko marsikateri turist tudi v
Lovrencu najde kaj zase in svoj »voucher«
unovči ravno pri nas.
V video smo vključili naše ponudnike
prenočitvenih kapacitet ter vse ostale
ponudnike, ki so se odzvali našemu povabilu. Člani Turističnega društva smo izpeljali
celotno načrtovanje in organizacijo snemalnih dni, stroške izdelave promocijskega
videa pa je pokrila Občina Lovrenc na Pohorju.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pri ustvarjanju
videa sodelovali, še posebej statistom, ki so
nesebično priskočili na pomoč za promocijo
svojega domačega kraja.

dela državne ceste Ruta - Lovrenc - Pesek
(R3-701/1270), ki poleg kanalizacije obsega še
izgradnjo vozišča, avtobusnega postajališča
in parkirišča, pločnikov, cestne razsvetljave,
meteornega kanala, vodovoda ter zaščite
in prestavitev komunalnih vodov. Denarna
sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena v občinskem proračunu, Občina Lovrenc
na Pohorju pa kandidira tudi za pridobitev
nepovratnih sredstev, ki jih zagotavljata
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Kohezijskega sklada.

Obnova vodohrana Bitner
Po dobrem mesecu dni so obnovitvena
dela na vodohranu Bitner v zaključni fazi.
Zamenjane so bile strojne inštalacije, temeljito je obnovljena celica vodohrana ter
celotna notranjost objekta. Prav tako je obnovljena zunanjost objekta. Izvedeni so bili
premazi in zaščita - hidroizolacija in toplotna izolacija ter druga potrebna gradbena
dela. V sklopu prenove je bil vzpostavljen
tudi daljinski nadzor nivoja pitne vode oziroma nadzor nad delovanjem objekta, ki
omogoča obveščanje o morebitnih napakah v delovanju vodohrana preko SMS sporočil in s tem hitrejše in učinkovitejše ukrepanje.
Vrednost investicije je znašala 36.700 EUR. Z
omenjenimi deli se bo zaključila celovita prenova
povezanih objektov za oskrbo s pitno vodo, vključno z ureditvijo vodnega vira Šlaus in izvedbo
novega vodovodnega cevovoda, ki so za Lovrenc
izrednega pomena, saj z vodo oskrbujejo skoraj
celotno območje občine. V prihodnjih letih bo potrebno obnoviti tudi ostali dve zajetji in pripadajoče objekte, zajetje Pergauer, ki je bilo zgrajeno
v sedemdesetih ter zajetje Vrelenk, zgrajeno v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Predstavitev kraja si lahko ogledate
na spletni in facebook strani Občine
Lovrenc na Pohorju.
TD Lovrenc na Pohorju

Bodimo odgovorni do okolja - tudi pri odpadkih
Odgovorno ravnanje z odpadki ne
pomeni samo njihovega pravilnega
ločevanja. Poskrbeti je potrebno tudi
za zmanjševanje njihovih količin in
njihovo ponovno uporabo. Zato bodimo odgovorni pri nakupovanju, pripravi jedi, nepotrebni porabi papirja ipd.
Preden jih zavržemo, skušajmo stvari
ponovno uporabiti. Morda nam lahko
prinašajo novo uporabno vrednost in
korist.
Kadar pa odpadki res nastanejo in se
jih ne da preprečiti ali ponovno uporabiti, ravnajmo z njimi tako, kot je
zanje predvideno. Ločujmo jih in jih
predajmo na za to predvidena mesta.
Doma poskrbimo, da bo vsa odpadna
embalaža zbrana v rumenih vrečah,
biološki odpadki pa imajo svoje mesto
v domačih kompostnikih ali v rjavih
zabojnikih, če jih seveda sami ne kompostiramo.
Na ekoloških otokih, ki se nahajajo na
različnih lokacijah na območju občine,
so zabojniki za odpadni papir in papirno embalažo ter zabojniki za stekleno
embalažo. Druge vrste odpadkov na
ekološke otoke nikakor ne sodijo. Prav
tako je prepovedano odlaganje odpadkov izven zabojnikov. Poskrbimo, da
bodo ekološki otoki urejeni in okolica
zabojnikov ne bo nasmetena z odpadki. Ne dopustimo, da bodo ekološki otoki kazili naše okolje.
Zbirni center, ki je odprt vsako sre-

do med 15. in 18. uro ter vsako soboto
med 9. in 14. uro, je namenjen ločenemu zbiranju različnih vrst odpadkov,
kot so les, gradbeni odpadki, kosovni
odpadki, gospodinjski aparati, nevarni odpadki, večje količine papirja in
kartonske embalaže ter večje količine
druge odpadne embalaže. Bodimo
odgovorni in tovrstne odpadke odpeljimo na zbirni center, naj ne pristanejo
v gozdu, ob cesti ali na kakšni drugi
lokaciji, kjer odlaganje odpadkov ni
dopustno.
Ločevanje odpadkov po njihovih
vrstah je po zakonodaji obvezno, prav
tako pa je takšno ravnanje okolju in
zdravju prijazno. Vsi ločeno zbrani

odpadki in tako ločeno tudi odpeljani imajo namreč svojo nadaljnjo pot na reciklažo,
kjer so koristno uporabljeni za surovine
novih izdelkov.
Mešane gospodinjske odpadke, ki nam
ostanejo po ločevanju, odvržemo v črne
zabojnike. Vsi mešani odpadki, ki jih Snaga zbere, gredo na sortiranje, kjer se iz njih
izločijo še nekatere vrste odpadkov, ki gredo na recikliranje oziroma v nadaljnjo predelavo. Preostanek teh odpadkov gre na
odstranjevanje, bodisi na odlaganje bodisi
na sežig.
Zato – bodimo odgovorni, izboljšajmo
svoje navade in ne obremenjujmo okolja
po nepotrebnem. Pri tem štejejo dejanja
vsakega posameznika. Si zraven?

