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Od brega, do brega

Sprejet OPN - Občinski prostorski načrt Občine Lovrenc na Pohorju

Nov OPN predstavlja pomemben 
razvojni prostorski dokument, saj je 
podlaga za racionalno in trajnostno 
načrtovanje vseh posegov v prostor 
v občini ter za zagotavljanje kako-
vostnih pogojev za življenje in delo 
njenih prebivalcev. Nadomestil bo 
sedanje prostorske dokumente z up-
oštevanjem razvojnih potreb občine 
in občanov, za katere verjamemo, da 
so se v vseh teh letih drastično spre-
menile.
Pri tem naj poudarimo, da je Občins-
ki prostorski načrt »živ« dokument, 
ki se mora prilagajati kraju in prebiv-
alcem občine, zato se lahko pričaku-

je, da se bo odlok skozi leta prilaga-
jal vsem nam in kraju samem.
Odlok o OPN Občine Lovrenc na 
Pohorju s prilogami je objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
(UGSO), kjer je javno dostopen. Z 
8. oktobrom bo na voljo tudi ogled 
grafičnega dela v javnem delu Pros-
torskega informacijskega sistema 
občin (PISO) za Občino Lovrenc na 
Pohorju, kjer se lahko vsak registri-
ra in pogleda nove podlage, ogled 
OPN-ja na portalu vam toplo pri-
poročamo. Za dodatne informacije 
smo vam na voljo tudi na Občini 
Lovrenc na Pohorju.
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S - Območja stanovanj (SS, SB, SK, SP)
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Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je 17. septembra na 10. redni seji sprejel težko pričakovani 
OPN Občine Lovrenc na Pohorju, ki začne veljati  8. oktobra 2020. Trenutno veljavni prostorski akti Občine Lovrenc 
na Pohorju so stari že skoraj 20 let in zato ne ustrezajo potrebam kraja  in občanov. Postopek sprejemanja novega 
prostorskega akta se je začel leta 2010, zato je njegovo sprejetje  velikega pomena za našo občino.

Skupaj z OPN-jem se je sprejel 
tudi Odlok o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve, ki začne 
veljati 10. oktobra 2020. 
Odlok omogoča manjši odstop od že 
sprejetih pravil urejanja prostora, in 
sicer v treh namenih: 

1. določanje obsega stavbnega zeml-
jišča pri posamični poselitvi

2. individualno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev

3. omogočanje začasne rabe prostora

Poleg teh treh namenov pa Gradbeni 
zakon predpisuje tudi dodatni namen 
izvedbe LP v primeru legalizacije ob-
jektov na kmetijskem zemljišču z bo-
niteto nižjo od 40, vendar mora biti v 
skladu z Zakonom o urejanju prosto-
ra.

Višine stroškov za posamezne vrste 
LP so odvisne od zahtevnosti postop-
kov in znašajo od 1.000 EUR do 2.500 
EUR.
Postopek se prične z oddajo ponud-
be z elaboratom in plačilom takse, po 
preverjanju ter usklajevanjih pa sledi 
sprejetje oz. nesprejetje LP na Občin-
skem svetu.
Namen in cilj LP je omogočiti zain-
teresiranim investitorjem hitrejšo 
obravnavo ustreznosti individual-
nih namer za posege v prostor in 
omogočiti manjši odstop od že spre-
jetih pravil urejanja prostora.
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Svoje članke in pripombe pošljite 
na informator.lovrenc@gmail.com

Vsi, ki bi želeli oglaševati svoje 
storitve oz. izdelke v Lovrenškem 
informatorju, nam pišite na
obcina@lovrenc.si

Izdaja: Občina Lovrenc na Pohorju
Tisk: Demago
Naklada: 1500 izvodov

27. Jezernikovi dnevi

Občina Lovrenc na Pohorju
Spodnji trg 8
2344 Lovrenc na Pohorju

Telefon: 02 630 05 50
Fax: 02 630 05 60
E-pošta: obcina@lovrenc.si
Spletna stran: www.lovrenc.si

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

V tednu dni se je v našem kraju odvi-
lo 15 različnih dogodkov. Ti so morali 
biti organizirani na način, ki je zadostil 
strogim pogojem Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje in kar v največji 
meri zagotavljal varnost obiskovalcev. 
Kljub vsemu se je na programu našlo 
za vsakega in vsak okus nekaj. Medtem 
ko so najmlajši uživali in ustvarjali na 
otroških delavnicah, so gurmani svoje 
brbončice razvajali na Street foodu. Spet 
drugi so obiskali modelarsko razstavo 
ter razstavo »Med nakitom in lesenimi 
izdelki«, pri Matecu občudovali zbirko 
starega kmečkega orodja in nove podo-
be likov iz pravljice o Jezerniku ali si 
v Kulturnem domu ogledali slovenski 
film. Tudi ljubitelji gora so prišli na svoj 
račun, saj so si v edinstvenem ambien-
tu puščavskega pruha lahko ogledali iz-
bor gorniških filmov. 
Obisk je bil – po pričakovanjih – ne-

koliko slabši kot prejšnja 
leta. Nekaj vneme in volje za 
druženje je zagotovo odnesla 
trenutna situacija, morda je 
koga tudi zmotilo, da je bilo 
število obiskovalcev omeje-
no in se je bilo potrebno na 
določene dogodke predhod-
no prijaviti. A vendar lahko 
za večino prireditev rečemo, 
da so uspele.
Zato, iskrena hvala obiskov-
alcem, izvajalcem in vsem, 
ki ste nam pomagali tudi 
letošnje  Jezernikove dneve 
spraviti pod streho.

Pričetek del na Čebelarski ulici in Žagarski poti
Sredi meseca septembra so se priče-
la dela v okviru rekonstrukcije cest Če-
belarska pot in Žagarska pot - Čebelar-
ski dom. 
Izvedla se bo celovita rekonstrukci-
ja vozišča s primernim odvajanjem, 
pločnikom za pešce, ureditvijo tlako-
vanega večnamenskega prostora pri Če-
belarskem domu, izgradnja podpornih 
zidov in sanacija podpornih konstrukcij 
ter cestna razsvetljava.
Dela se bodo zaključila predvidoma do 
konca meseca oktobra.

Za projekt, vreden dobrih 170.000 evrov, 
je bilo na javnem razpisu kot najugod-
nejši ponudnik izbrano Cestno podjetje 
Ptuj.
V tem času prebivalce ulice ter občanke in 
občane vljudno prosimo za razumevanje in 
strpnost ter upoštevanje prometne sig-
nalizacije v času rekonstrukcije. 

O vseh zaporah vas bomo sproti ob-
veščali na spletni strani občine, za do-
datne informacije pa vam bomo na voljo 
na tel. št.: 02/63 00 550 ali na elektron-
skem naslovu: obcina@lovrenc.si.

Nova igralnica v vrtcu
Zaradi povečanega števila otrok se je v 
vrtcu Lovrenc na Pohorju pojavila potre-
ba po dodatni igralnici. Naši najmlajši so 
se tako s 1. septembrom preselili v pro-
store nekdanje zbornice v prvem nad-
stropju, ki smo jo predelali in ustrezno 
opremili za izvajanje pedagoških in dru-
gih dejavnosti. Dodatna igralnica s pri-
padajočimi sanitarijami je zgolj začasna 
rešitev. V prihodnjem letu namreč načr-
tujemo izgradnjo novega oddelka, s kat-
ero bomo dolgoročno zadostili potrebam 
po kvalitetnemu zagotavljanju storitev 
na področju vzgoje in izobraževanja v 
našem kraju.

Defibrilator - naprava, ki rešuje življenja
Občina Lovrenc na Pohorju je bogate-
jša še za en eksterni defibrilator, ki je 
nameščen v gasilskem terenskem vozi-
lu PGD Lovrenc na Pohorju. Defibrilator je 
majhna in za uporabo enostavna prenos-
na elektronska naprava, ki jo lahko up-
orabljajo tudi ljudje brez medicinskega 
znanja. Sposobna je zaznati zastoj srca 
ter ga s pomočjo električnega sunka pon-
ovno pognati. Če ga ob temeljnih postop-
kih oživljanja uporabimo v 3-5 minutah 
po srčnem zastoju, lahko povečamo 
delež preživetja za celo več kot 50 %. 
Uporabniku pomaga tudi z zvočnimi 
(govornimi) nasveti in ga v primeru 
neuspešne defibrilacije spodbuja, da iz-
vaja temeljne postopke oživljanja.

Letošnji že 27. Jezernikovi dnevi so za nami. Zaključili so se s Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Lovrenc na Po-
horju, na kateri je župan podelil priznanja zaslužnim občankam in občanom, brez katerih Lovrenc ne bi bil tak, kot je.
Še posebej se je zahvalil vsem sokrajankam in sokrajanom, ki so v času epidemije nesebično priskočili na pomoč. 
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Zeliščarke svetujejo

Lovrenški upokojenci na morju

Kljub večjemu povpraševan-
ju se nas je udeležilo 42, 
saj ni bilo na razpolago več 
sob. Občina nam je podari-
la spominske Jezernikove 
majice, katerih so bili vsi 
zelo veseli. Obiskali smo 
tudi prvo vinsko fontano na 
Merezigah, s čudovitim raz-
gledom na celoten Tržaški 
zaliv.
Navdušeni nad lepotami 
našega primorja smo se 
dogovorili, da prihodnje leto 
ponovno pridemo.

DU Lovrenc na Pohorju

Jesen ni le čas za nabiranje korenin, pač pa 
tudi čas, ko nam narava ponuja obilico plodov. 
Plodove sestavljajo semena in oplodja. Seme 
se je razvilo iz oplojenega semenskega zam-
etka, oplodje pa je sestavljeno iz enega ali več 
plodnih listov. Da ga res sestavljajo listi, kat-
erih naloga je varovati seme ali semena tako, 
da se zapro okrog semena, najbolje vidimo pri 
stroku. Poleg strokov so plodovi še: mešiček, 
lusk, sočni plodovi (jagode in koščičasti 
plodovi), plodovi s suhim oplodjem in pros-
timi semeni (oreški in glavice) itd. 

Brin je v celoti zdravilen, njegove plodove pa 
nabiramo v oktobru ali novembru. Jagod naj 
se izogibajo ljudje, ki imajo težave z ledvica-
mi. Čaj uspešno odvaja vodo in sečno kislino, 
pomaga lajšati težave pri astmi, ozeblinah, 
pri napenjanju, zgagi ter razkužuje dihala.
Črni bezeg je rastlina, za katero so že stari 
ljudje govorili, da je treba pred njo sneti klo-
buk. Njegovi plodovi pomagajo lajšati težave 
z dihali, grlom, v pomoč so pri gripi, astmi, 
pljučnici, ošpicah, škrlatinki in išiasu.
Plodovi drnulje, ki vsebujejo veliko vitamina 
C, pektinov in antioksidantov, so prava izbira 
v boju proti virusom in jesenskim prehlad-
nim obolenjem. V ljudskem zdravilstvu že 
stoletja velja, da je mogoče z drnuljo uspeš-
no zniževati povišano telesno temperaturo, 
zdraviti prehlad, razkuževati grlo in dihalne 
poti, čistiti črevesje ter celo ustavljati driske.
Glog je nepogrešljiv pri lajšanju srčnih težav, 
saj krepi in uravnava delovanje srca.
Plodovi jerebike vsebujejo veliko antioksi-
dantov in so zato super hrana. Dobrodošli 
so pri lajšanju različnih kroničnih bolezni, 
vključno z rakom. Spodbujajo odpornost, 
delujejo antibakterijsko, urejajo prebave in 
koristijo dihalom. Vendar pa plodovi vsebu-
jejo tudi snovi, ki lahko povzročijo poškodbe 
ledvic, prebavne težave, slabost in bruhanje. 
Velja, da plodove pred uporabo zamrznemo 
ali segrejemo.
Mazilo in tinktura iz plodov kostanja po-
magata ožilju.
Rdeči bezeg pri nas žal le še redko najdemo. 
Plodovi so dobri, po okusu nekoliko spomin-
jajo na rdeči ribez in naj bi bili najboljši med 
vsemi bezgi. Odstraniti jim moramo semena 
in jih predelati v sadni sok ali marmelado, 
presni pa niso užitni.
Plodovi šipka – tudi pred šipkom klobuk dol.
Trnulja ali črni trn dozori z mrazom. Čaj iz 
njegovih plodov je blago odvajalo, krepi želo-
dec, čisti kri in zdravi nečisto kožo.
Želodova kava, napitek iz plodov mogočnega 
hrasta, uravnava delovanje ščitnice.

Zeleščarski krožek Srčna moč

Neodgovorno odlaganje odpadkov v naravo !

Lovrenčani imamo izjemno srečo, da 
živimo sredi čudovite narave. Obdajajo 
nas prostrani gozdovi, ki nam nudijo šte-
vilne sprehajalne poti, svež zrak in način 
življenja, ki v današnjih časih za mnoge 
postaja vedno večji privilegij. Zato še to-
liko težje razumemo ravnanje nekaterih 
posameznikov, ki kljub intenzivnemu 
ozaveščanju o ohranjanju narave ter 
ravnanju z odpadki svoje smeti odvrže-
jo denimo kar sredi gozda ali ob cesti. 
Vsi, ki se vozimo po naših cestah ali se 
tam sprehajamo in kolesarimo, opaža-
mo, koliko pločevink, plastenk, ostankov 
embalaže hitre hrane in podobnega leži 
ob njih in se sprašujemo, kdo so ti, ki jim 
ni mar za urejeno in čisto okolje, in ki 
tako brezvestno odvržejo iz avtomobila 
vse, česar ne potrebujejo. Kljub izvajan-
ju vsakoletnih čistilnih akcij nam tudi 
sprehode v naravo pogosto pokvari po-
gled na divja odlagališča ter posamezne 
odvržene odpadke. In spet se nam poraja 
vprašanje, zakaj nekdo odvrže smeti sre-
di gozda, daleč od urbanega naselja, če bi 
jih lahko odložil v zabojnike, namenjene 
za ločeno zbiranje odpadkov ali odpeljal 
v zbirni center.
Tako odvrženi odpadki kazijo naravo in 
podobo našega kraja, zmanjšujejo kako-
vost bivanja in nenazadnje tudi turis-
tično privlačnost kraja. Predstavljajo pa 
tudi grožnjo okolju in posledično grožnjo 
nam vsem, saj pogosto vsebujejo nevar-

ne snovi, ki lahko prodrejo v podtalnico 
in nepovratno onesnažijo vire pitne vode 
in poslabšajo kakovost prsti.
S tem prispevkom želimo opozoriti, da 
pravilno odlaganje in ločeno zbiranje 
odpadkov ni problem nekoga druge-
ga, ampak gre za naš skupni cilj. Zato 
pozivamo vse, ki bodisi odkrijete div-
je odlagališče v naravi bodisi opazite 
posameznike, ki smetijo in nezakonito 
odlagajo odpadke v naravi, da jih opo-
zorite na nedopustno ravnanje in o tem 
obvestite inšpekcijske službe.

Tako kot vsako leto, od ustanovitve hotela Delfin, so naši upokojenci zadnji 
teden v avgustu letovali v Izoli.

Za naravo moramo skrbeti, saj tudi narava skrbi za nas. In ker je naša 
dolžnost, da otrokom zapustimo okolje, v katerem bodo lahko kakovost-
no živeli, dihali čist zrak in pili čisto vodo.

Čistilna akcija 2018                            lovrencan.si

Odtujevanje in uničevanje prometnih znakov in obcestnih ogledal
Skrbniki cest in prometne signalizacije 
se pogosto srečujemo z uničevanjem in 
odtujevanjem prometne signalizacije. Na-
jvečkrat gre za znake za omejitev hitrosti, 
ki jih posamezniki uporabljajo za rojstnod-
nevna praznovanja, na cesti Slepnica – 
Lovska koča pa je bilo pred kratkim odtu-
jeno celo obcestno ogledalo. Žalosti nas, da 
povzročitelji omenjenih dejanj razmišljajo 
le v svojo korist in ne na posledice, ki jih 
lahko s svojim ravnanjem povzročijo. Ne 
gre namreč zgolj za povzročeno materi-
alno škodo, temveč tudi za veliko hujše 

posledice, saj s tem ogrožajo prometno 
varnost in varnost udeležencev v njem.
Vsako poškodovanje ali kakršna koli spre-
memba prometne signalizacije je sank-
cionirana v 5. členu Zakona o cestah, kjer 
je navedeno, da je prepovedano poškodo-
vati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali ka-
korkoli spremeniti prometno signalizaci-
jo, prometno opremo ter druge naprave, 
namenjene varnosti in vodenju prometa. 
Globa za tak prekršek znaša od 1000 do 
4000 evrov.

ZBIRNI CENTER za ločeno zbiranje 
različnih vrst odpadkov je odprt:

• SREDA  15.00 - 18.00
• SOBOTA  9.00 - 14.00
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Po maje bi šlo

Kastracija in sterilizacija

Društvo za zaščito živali Maribor sporoča, da 
bo v mesecu oktobru v veterinarskih ambu-
lantah v Podravju ponovno izvajalo akcijo 
sterilizacij in kastracij lastniških psov in 
mačk.
Občanke in občani boste lahko pri izbranih 
veterinarjih za oba posega izkoristili kupon 
s popustom. Akciji se je pridružilo tudi Veter-
inarstvo Magistrale iz Lovrenca na Pohorju.
Sterilizacija in kastracija hišnih ljubljenčkov 
je edina dolgoročna rešitev, s katero bomo 
postopoma zajezili ali vsaj občutno zmanjšali 
problem brezdomnih živali, ki postaja vse več-
ja težava tudi pri nas.

Veljavnost vodnih dovoljenj le še do 31. 12. 2020

Zakon o vodah določa, da se vodno 
dovoljenje na podlagi pravočasno odd-
ane vloge imetnika lahko podaljša, če 
so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za 
njegovo pridobitev.
V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko 
povzročila prepozno vložena vloga, vas 
prosimo, da vsi, ki se oskrbujete s pitno 
vodo iz lastnih virov, preverite datume 
izteka vaših dovoljenj.
Vloga za podaljšanje je na voljo na splet-
ni strani www.gov.si, vloga za podaljšan-
je vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s 
pitno vodo.

Prva faza participativnega proraču-
na je za nami. Izvedli smo vseh šest 
napovedanih delavnic, ki se jih je 
udeležilo 22 občanov. Največje za-
nimanje je bilo za zadnjo delavnico 
za naselji Ruta in Puščava s Kur-
jo vasjo, le na delavnico za naselje 
Lovrenc ni bilo nikogar.
Čeprav se zdi odziv na delavnice 
bolj zadržan, smo izredno veseli, 
da ste se občanke in občani aktiv-
no odzvali na podajo predlogov. 
Do razpisanega roka, ki je pote-
kel v petek, 11. 9. 2020, je na naslov 
občine prispelo 34 predlogov, ki so 
večinoma vezani na infrastruktu-
ro. Njihova skupna ocenjena vred-
nost s strani predlagateljev znaša 
dobrih 200.000,00 EUR. Predlogi 
so prispeli za vseh sedem naselij. 

V naslednjem mesecu bodo občinska 
uprava in člani Odbora za gospodarst-
vo, turizem in kmetijstvo vse prispele 
predloge pregledali z vidika uskla-
jenosti z merili in kriteriji ter z vidi-
ka izvedljivosti in ustreznosti ocene 
stroškov. Poklicali bomo vse pred-
lagatelje, ki bodo po potrebi dopolnili 
oz. podrobneje definirali predlog. 
Konec oktobra bodo znani in javno ob-
javljeni vsi predlogi, ki gredo v glaso-
vanje. Glede na izkušnje drugih občin, 
ki so participativni proračun uvedle 
v preteklih letih, ocenjujemo, da bo 
ustrezna in na glasovanje uvršče-
na približno polovica vseh prispelih 
predlogov. 
Vsa gospodinjstva bodo pred glaso-
vanjem na dom prejela seznam vseh 
izbranih predlogov.

Ponovno porast okužb

Čeprav je virus nepredvidljiv in o njem 
vemo manj, kot bi si želeli, lahko sami z 
odgovornim ravnanjem v veliki meri pri-
pomoremo k omejitvi in preprečevanju 
širjenja okužb ter s tem zaščitimo sebe 
in svoje bližnje.
Zato vse občanke in občane pozivamo, da 
dosledno izvajajo samozaščitne ukrepe 
za preprečevanje širjenja COVID-19.

• redno umivajte in razkužujte roke
• pazite na higieno kašlja
• ohranjajte medosebno razdaljo
• omejite socialne stike
• redno zračite prostore
• če imate vročino ali se slabo počutite, 

ne hodite v službo

V zadnjem času se v Sloveniji in drugod ponovno soočamo s porastom števila novo 
okuženih s koronavirusom. Žal tudi Lovrenc ni izjema, saj imamo v naši občini že 
več potrjenih primerov. Glede na trend naraščanja ne kaže, da se bo stanje izboljšalo. 

Če imate enega ali več znakov okužbe s Covid-19, kot so povišana telesna temperatura, 
slabo počutje, kašelj, oteženo dihanje, izguba vonja in okusa, o tem obvestite svojega 
izbranega zdravnika in sledite njegovim navodilom. 
Prav tako apeliramo na vse, ki jim je bila odrejena karantena, da dosledno up-
oštevajo vsebino odločbe in vsa ostala navodila. Oseba, ki je v karanteni, ne 
sme od doma, prav tako ne sme sprejemati obiskov, kljub temu da ni bolna in 
ne kaže znakov okužbe. Če imate doma osebo, pozitivno na COVID-19, se stro-
go držite vseh higienskih ukrepov in drugih navodil.

K vlogi je obvezna priloga tudi Izja-
va pristojne občine, da se oskrbovani 
objekt ne nahaja na območju javnega 
vodovoda, kjer se izvaja javna služba, 
oziroma, da izvajanje javne službe ni 
predvideno.
Izjava občine se pridobi in izda na pis-
no zahtevo zavezanca, ki jo pošlje na 
naslov občine oz. na elektronski naslov 
obcina@lovrenc.si.
Za vse dodatne informacije smo vam na  
voljo v času uradnih ur, ali na telefonski 
številki 02 63 00 550.

Do razpisnega roka je na naslov občine prispelo 34 predlogov 
v skupni vrednosti dobrih 200.000,00 EUR

Glasovanje bo potekalo v dveh 
terminih, in sicer:

• 5. 11. 2020 med 8. in 18. uro v 
prostorih občinske uprave 
Občine Lovrenc na Pohorju

• 7. 11. 2020 med 8. in 16. uro v 
Prireditvenem centru.

Izglasovani predlogi bodo umeščeni v 
proračun za leti 2021 in 2022.

Delujmo preventivno, omejimo socialne stike in upoštevajmo navodila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter državne ukrepe. Le z odgov-
ornim ravnanjem bomo val okužb v občini uspeli zajeziti.

Ministrstvo za okolje in prostor občanke in občane Občine Lovrenc na Pohorju obvešča, da po podatkih iz 
evidence Direkcije RS za vode 31.12.2020 velikemu številu vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo 
na območju občine Lovrenc na Pohorju poteče čas veljavnosti.


