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Lovrenški informator
Od brega, do brega

Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju 
je bilo ustanovljeno leta 1921 in tako le-
tos lovrenški čebelarji praznujemo 100 
let delovanja društva.
Čebelarstvo je bilo pomemben del vsake 
lovrenške kmetije že stoletja nazaj, saj je 
okolica kraja idealna za čebelarjenje, po-
trebe po strdi in vosku pa so bile prisotne 
že od prvih poselitev kraja, še posebej 
od prihoda Benediktincev, davnega leta 
1091. Brez čebel ni bilo čebeljega voska, 
ki so ga potrebovali v cerkvah. Legenda 
pravi, da so se prebivalci Lovrenca in 
okoliških krajev s čebelami ubranili celo 
pred turškimi vpadi. S Falske pečine so 
namreč na turško konjenico, v ozkem 
prehodu med skalami in reko Dravo, 
valili čebelje panje iz izdolbenih debel in 
tako napadalce s pomočjo čebel pognali 
s konji vred v reko.
Po prvi svetovni vojni so se čebelarji po 
vsej Sloveniji hitro organizirali, saj so 
na ta način dobili neobdavčen sladkor 
za čebele. Kot letnico ustanovitve pod-

ružnice v Lovrencu beležimo leto 1921. 
Člani društva so bili že od začetka zelo 
aktivni. V glasilu Slovenski čebelar iz 
leta 1922 lahko preberemo obvestilo, da 
bo podružnica Lovrenc na Pohorju izv-
edla strokovna predavanja v Lovrencu 
na Pohorju, Breznu ob Dravi in Ribnici 
na Pohorju. Na pobudo lovrenških če-
belarjev je bila ustanovljena tudi zveza 
čebelarskih društev Maribor leta 1923. 
Ambicije lovrenških čebelarjev so segale 
tudi v širši prostor slovenske Štajerske 
in Koroške, saj so predlagali ustanovitev 
zveze podružnic in trgovine s čebelarsko 
opremo v Mariboru.
Leta 1954 so najbolj zagnani čebelarji 
ustanovili plemenilno postajo za mati-
ce pri Lamprehtu pod Klopnim vrhom. 
Z obsežnejšo gojitvijo matic so se takrat 
ukvarjali: dr. Lojze Tičar, Anton in Mari-
ja Oder, Roman Planinšič, Maks Kotnik, 
Jože Kajzer in Julijus Pokorny, ki je bil 
vodja te ekipe. V tistem času je vozil če-
bele k Hojniku na pašo tudi Kirar, znani 

velečebelar, ki ga še danes poznamo po 
malih in velikih Kirarjevih panjih.
Ob praznovanju 900. obletnice Lovren-
ca je društvo v Lovrencu organiziralo 
srečanje mladih čebelarjev Slovenije, 
pod vodstvom Mihe Šlausa. Druga pre-
lomnica za društvo je bila leta 1996, ko 
je bil pod vodstvom takratne predsed-
nice društva, Margarete Kačič, zgrajen 
in odprt Čebelarski dom.
Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju 
ostaja aktivno tudi naprej. Ima 72 polno-
pravnih in 31 podpornih članov in nekat-
eri izmed njih so člani društva že dolga 
leta: Ivan Plošnik 56 let, Oder Karel 49 
let, Rakovnik Avgust 46 let, … V osnovni 
šoli deluje  čebelarski krožek pod men-
torstvom Andreja Čokla. Mladi čebelarji 
se vsako leto udeležujejo čebelarskega 
tekmovanja in na njem dosegajo odlične 
rezultate.  
Čebelarska  zveza  Slovenije nam je le-
tos zaupala praznovanje 18. čebelarske-
ga praznika Slovenije in 4. praznovanje 
svetovnega dne čebel. Praznovanje, na 
katerem pričakujemo obisk čebelarjev 
in gostov iz vse Slovenije in tujine, bo 22. 
maja 2021 v Lovrencu na Pohorju. 
Ob koncu lanskega leta smo dobili spon-
zorske koledarje, ki smo jih ponudili 
Lovrenčanom, prijateljem, znancem. 
Ti so s svojimi prispevki pomagali, da 
bomo čebelarji ob praznovanju 100-let-
nice izdali bilten in zastopali društvo v 
čebelarskih uniformah. Iskrena hvala 
vsem, prav tako iskrena hvala vsem do-
natorjem.
                                                           

Angela Obrulj

100 let Čebelarskega društva
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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: Comtec d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Obvestilo lastnikom in najemnikom zemljišč ob vodotokih

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

Redno vzdrževanje pretočnosti rek in po-
tokov ter odgovorno ravnanje z okoljem 
znatno zmanjšata poplavno ogroženost. S 
tem se ne zaščiti zgolj premoženje, ampak 
tudi življenja ljudi, ki živijo v okolici. 
Najpogostejši vzroki naraščanja vodosta-
jev in poplav predvsem pri manjših rekah 

in potokih so namreč  t.i. plavni čepi, ki 
onemogočajo normalen pretok vode. Red-
no odstranjevanje propadajoče vegetaci-
je in odpadnega rastlinskega materiala 
z območja priobalnih in vodnih zemljišč 
prispeva k izboljšanju vodnega režima ter 
stanja voda, hkrati pa zmanjša možnost 
pojava plavnih čepov v strugi, bočnih ero-
zij brežin in odlaganja naplavin. 
Lastniki in uporabniki priobalnih zeml-
jišč so dolžni odvečno zarast na bregovih, 
odpadlo listje in druge plavajoče predmete, 
odpadke ter druge odvržene predmete 
in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč 
odstranjevati sami.
Napotki za vzdrževanje priobalnih zeml-
jišč in strug:
• zagotavljati je potrebno selektiv-

no odstranjevanje suhe, propadajoče 
odvečne in poškodovane zarasti iz 
priobalnega zemljišča,

• golosekov ni dovoljeno izvajati; more-
bitnih večjih zdravih dreves, če se naha-
jajo ob potoku se torej ne sme posekati,

• propadlo in odstranjeno zarast ter 
odpadke je potrebno v celoti odstraniti z 
območja na naravi neškodljiv način; ma-

Odprti javni razpisi Občine Lovrenc na Pohorju

Vse zainteresirane vabimo, da vloge za sofinanciranje oddajo v skladu z razpisno dokumentacijo do izteka roka 
za prijavo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave pa do zaključka javnega razpisa na 
spletni strani in sedežu Občine Lovrenc na Pohorju. 
Za dodatne informacije in navodila pokličite na telefonsko številko 02 63 00 555.

100 let ge. Marije Petre
2. februarja je svoj 100. rojstni dan 
slavila naša najstarejša krajan-
ka in članica Društva upokojencev 
Lovrenc na Pohorju, gospa Marija 
Petre. V znak spoštovanja jo je ob častitl-
jivem jubileju na njenem domu v sprem-
stvu predsednice Društva upokojencev, 
ge. Marije Perklič, obiskal župan in ji v 
imenu Občine Lovrenc na Pohorju česti-
tal ter izročil majhno pozornost.

Ga. Marija Petre, ki jo prebivalci Lovrenca 
poznamo tudi kot Sračnikovo Micko, je 
prva od desetih otrok v družini Sračnik. 
Kot najstarejša, je po materini smrti 
prevzela vlogo prevzela skrb in vodila 
gospodinjstvo njihove številne družine. 

Kasneje se je poročila in rodila dve 
hčeri. Čeprav ji življenje ni prizanaša-
lo, je križe in težava vedno prenašala z 
dobro voljo. Danes živi z družino mlajše 
hčere Mire.

Želimo ji zdravja, veselja in dobre volje.

terial je prepovedano odlagati v strugo, 
na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki 
predstavlja pas 5 m od zgornjega roba 
brežine potoka,

• potrebno je redno odstranjevanje plav-
ja (odpadlega listja in drugih plavajočih 
predmetov) iz vodnega in priobalnega 
zemljišča,

• potrebno je odstranjevanje odpadkov 
in morebitnih drugih opuščenih ali 
odvrženih predmetov iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (o morebitnem 
odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti 
pristojno inšpekcijsko službo),

• priobalni pas in brežine je potrebno 
redno kositi, kjer je to mogoče

• pri odstranjevanju grmičevja in drev-
ja je potrebno v skladu z Zakonom o 
divjadi in lovstvu upoštevati prepoved 
odstranjevanja zarasti ob vodnih kori-
tih v obdobju med 1. marcem in 1. av-
gustom.

V primeru, da lastnik ali uporabnik zem-
ljišča sam ne zmore opraviti zakonsko 
določenih vzdrževalnih del, lahko k temu 
v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lo-
kalna skupnost. 

V pomladnih mesecih, ko se ozračje prične segrevati in je možnost padavin večja, pogosteje prihaja do 
naraščanja vodostajev in posledično prelivanja voda čez bregove. Direkcija RS za vode je zato objavila ob-
vestilo, v katerem lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji poziva k skrbnemu in 
gospodarnemu ravnanju z omenjenimi površinami.

• KULTURA
• PRIREDITVE
• ŠPORT
• KMETIJSTVO

- višina razpisanih sredstev: 13.555,00 €, rok za prijavo: 8. marec 2021
- višina razpisanih sredstev: 6.000,00 €, rok za prijavo: 15. marec 2021
- višina razpisanih sredstev: 39.960,00 €, rok za prijavo: 31. marec 2021
- višina razpisanih sredstev: 11.600,00 €, rok za prijavo 30. september 2021
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Po pustu sledi post
Norčavemu pustnemu torku in 
predvsem obilno obloženim mi-
zam po krščanskem izročilu sle-
di pepelnična sreda in z njo post, 
ki traja vse do velike noči. Ljudje 
po vsem svetu se iz različnih ra-
zlogov posta poslužujejo že več 
stoletij, v zadnjih letih pa postaja 
popularen tudi pri tistih, ki si želi-
jo zgolj odpočiti od preveč dobrega 
in prečistiti svoje telo. Če za pust 
torej velja, da so na mizi dobro-
došle mastne jedi, je za post ravno 
obratno – takrat naj bi prevladova-
le brezmesne jedi, odpovedali pa 
bi se naj tudi drugim slabim raz-
vadam, kot so uživanje alkohola in 
kajenje.

Postni čas so sicer naši verni pred-
niki jemali veliko bolj resno. »Vsi 
stari se še spominjate našega nek-
danjega posta. Ko je polnočni zvon 
oznanil pepelnico, tedaj je bilo 
konec vsake mesne jedi do velike 
noči. Ves post nismo užili ne košč-
ka mesa ne kančka masti in ven-
dar je bilo toliko veselega zdravja 
po družinah,« je opisal post pisatelj 
Fran Saleški Finžgar.
In kaj naj v postnem času kuha-
mo? 
Odlična jed za dneve, ko ne uži-
vamo mesa, pojedli pa bi nekaj 
krepkega na žlico, je fižolova eno-
lončnica. Zraven se odlično prileže 
česnov kruh, enolončnico pa lahko 
obogatimo tudi s testeninami ali 
vodnimi žličniki. Jed je še zlasti 
primerna za hladne dni, saj nas bo 
prijetno pogrela, obenem pa nam 
bo dala dovolj energije za ves dan. 
Fižol vsebuje cink, železo, bak-
er, magnezij, fosfor, kalcij, kalij, 
mangan in selen ter vitamine iz 
skupine B. Fižolove vlaknine po-
magajo izločati slab holesterol 
iz telesa. Poleg tega fižol vsebuje 
snovi, ki preprečujejo nastanek 
nekaterih oblik raka. Na krvni 
sladkor dobro vpliva njegov nizek 
glikemični indeks, zato je koristen 
tudi za ljudi z visokim krvnim tla-
kom.

Brezplačni telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19 080 51 00 
(24 ur/na dan, vsak dan). Ostale vire pomoči in gradiva najdete na spletni strani www.nijz.si.

Vzdržujmo s�ke z družino, s prijatelji in sodelavci. 
Če pogovor v živo ni mogoč, lahko s pomočjo telefona 
ali druge tehnologije vzdržujemo s�ke tudi na daljavo. 

Pogovor nas lahko razbremeni in nasmeji. 

Vzpostavimo/Ohranimo dnevno ru�no. 
Dan in teden si organizirajmo tako, 

da bomo poleg delovnih, šolskih ali drugih 
obveznos� imeli redne obroke, čas za 

gibanje in spros�tev, pros� čas, pogovore in počitek. 

Bodimo telesno ak�vni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj redno 
telesno ak�vni v naravi ali doma. 
Pomembno je, da si tudi pri delu 
ali šolanju (od doma) vzamemo

čas za ak�vne odmore. 

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 

ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave. 
Izogibajmo se prekomernemu uživanju kofeina, 

alkohola in psihoak�vnih snovi. 

Poskrbimo za zadostno količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstaja� in hodi� spat ob približno is� uri.

Vzemimo si čas za spros�tev.
Izberimo ak�vnos�, ob katerih se poču�mo dobro.

Lahko poiščemo nov hobi, se naučimo nove spretnos�
ali pa novih tehnik sproščanja. 

(P)ostanimo solidarni in pomagajmo drugim.
Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnos� 

in človečnos�. Pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive 
skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, starejši idr.), 

ki potrebujejo pomoč. 

Uporabimo veščine, ki so nam bile v preteklos� 
že v pomoč v stresnih situacijah in izzivih. 

Pomislimo, kako smo se v preteklos� soočali s stresnimi 
situacijami in izzivi, katere strategije so se takrat izkazale 

za uspešne in kaj nam je pomagalo, da smo lažje 
obvladovali svoja čustva in hitreje rešili težave. 

Poskusimo prenes� te strategije tudi v 
zdajšnjo situacijo in jih po potrebi prilagodi�. 

Obrnimo se po strokovno pomoč, 
če je s�ska prehuda. 

Vsak se kdaj poču� slabše ali je brez volje. Če slabo počutje traja
dlje časa in če prej našte� predlogi ne pomagajo, poiščimo

pomoč. To ni znak šibkos� ali poraza, temveč znak skrbi zase.

Vir gra�k: Freepik.com

Iskrene čestitke ob dnevu žena Nagrajenci pustnega natečaja
Kljub temu da je pust letos 
nastopil ravno med počit-
nicami, je bil odziv na naš 
natečaj Pust širokih ust ve-
lik, česar smo zelo veseli. 
Komisija je pregledala vse 
prispele fotografije in najbol-
jše tudi nagradila. Nagrajen-
ci bodo o prevzemu nagrad 
obveščeni po elektronski 
pošti, vse fotografije pa bodo 
objavljene na občinski splet-
ni in Facebook strani. 

Drage dame,
bliža se vaš praznik, 
dan žena. Na ta dan je 
v navadi, da ženskam v 
znak spoštovanja pok-
lonimo cvet. 

Letos vam ga zaradi 
razmer ne moremo iz-
ročiti osebno, zato vas bo 
čakal na stojnicah pred 
Manco, banko, Občino in 
pri spodnjem Mercatorju. 

Odbor za pripravo prazničnih dni



stran 4

Domače - lokalno - okusno - najboljše

Zato je Občina Lovrenc na Pohorju 
v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo 
Lovrenc na Pohorju pristopila k pro-
jektu, ki bo hkrati pripomogel k več-
ji prepoznavnosti lokalnih in drugih 
ponudnikov prehrambnih izdelkov 
ter njihovi promociji.
V ta namen so v prostorih zadružne 
trgovine KZ Lovrenc postavili novo 
hladilno omaro, kjer so svoj prostor 
že našli najrazličnejši lokalni proiz-
vodi -  okusne mesnine, sokovi in 
jajca iz okoliških kmetij, mamljive 
lokalne dobrote pa najdete tudi na 
policah.

Moja poteza - 40 dni brez alkohola 2021
Alkohol je eden izmed močnih 
dejavnikov, ki vpliva na kakovost 
življenja. Tvegano in škodljivo 
pitje alkohola ima zdravstvene in 
družbene posledice. Posameznik 
namreč s svojim tveganim ali ško-
dljivim vedenjem neposredno in 
posredno negativno vpliva tako 
na ljudi okoli sebe, člane družine, 
prijatelje, sodelavce, znance ali 
celo tujce, kot tudi na svoje sploš-
no zdravstveno stanje. Vlagan-
je v preprečevanje tveganega in 
škodljivega pitja alkohola vodi k 
boljšemu zdravju in blagostanju 
prebivalcev, saj to pomeni manj 
bolezni in smrti, tudi med mlad-
imi in delovno aktivnimi prebival-
ci, manj prometnih in drugih nes-
reč, manj nasilja, manj nesrečnih 

družin, manj odsotnosti z dela, 
višjo delovno učinkovitost ter 
prihranek denarja za posamezni-
ka in državo.
Izbira o zmernosti ali nezmerno-
sti, o pitju ali ne pitju alkohola je 
osebna odločitev, družba in okolje 
pa pitje ali spodbujata ali zavirata. 
Prav zato je nosilno geslo letos že 
šestnajste akcije 40 dni brez alko-
hola  »Moja poteza«.
Namen akcije, ki traja do 3. 4. 2021, 
je izraziti solidarnost z vsemi, ki 
trpijo zaradi posledic zlorabe alko-
hola na naših cestah, pri zdravju 
in v družinah. Ob tem opozarjajo, 
da je to le vrh ledene gore, ki ga 
opazimo, pod njim pa se skriva ve-
liko trpljenja.

Dandanes lokalno pridelana hrana vse bolj pridobiva na 
pomenu. Ne le da je okusnejša, je tudi bolj zdrava, sveža in 
polnovredna, saj je razdalja, ki jo prepotuje od proizvajalca 
do naših miz, veliko krajša. Meso živali, ki so vzrejene na 
pašniku, je bolj hranljivo kot meso farmske reje, enako vel-
ja za kokošja jajca.

Ker želimo hladilnik in police 
napolniti s čim bolj  raznovrst-
no  ponudbo, vabimo vse 
ponudnike butične hrane, da 
se pridružite projektu in v za-
družni trgovini ponudite svoje, 
doma pridelane živilske izdel-
ke. Prav tako pa vabimo tudi 
vse, ki vas pot zanese v Gornji 
trg, da se ustavite v trgovini in 
preverite novo ponudbo.

Ambasadorka letošnje akcije je 
Laura Unuk, šahovska velemo-
jstrica.  
Akcijo 40 dni brez alkohola so-or-
ganizirajo Slovenska Karitas, Jav-
na agencija RS za varnost prometa 
in portal Med.Over.Net ob podpori 
NIJZ – projekt SOPA in s sodelo-
vanjem pridruženih organizacij: 
Društvo žarek upanja, Zavod Varna 
pot, Katedra za družinsko medici-
no – Projekt Sporočilo v steklenici, 
Zveza klubov zdravljenih alkohol-
ikov Slovenije, Društvo Abstinent, 
Društvo UP, Zavod Vse bo v redu, 
Skupnost centrov za socialno delo 
in Šahovska zveza Slovenije.
Več informacij najdete na spodnji 
povezavi: brezalkohola.si

Društvo upokojencev obvešča 
svoje člane, da sprejema pri-
jave za letovanje:

Izola - hotel Delfin
od 24. 8. do 31. 8. 2021. 

Prijave sprejemajo do 
zasedbe odobrenih mest.

DU Lovrenc na Pohorju

Informacije na: 02 630 06 70


