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OdgOvOrnO rAvnAnje z OdpAdki

glasilo Občine Lovrenc na pohorju

Od brega, do brega

jezernikOvi dnevi 2022  

Teden STArejŠiH 2022

PRIJAVA ŠKODE ZARADI SUŠE
Občinska komisija za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih bo, na podlagi sklepa Ministrstva 
za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, zbirala 
vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na prizadetih območjih kata-
strskih občin in prizadetih kulturah. 
Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na ustreznem obrazcu v sprejemno pisarno Ob-
čine Lovrenc na pohorju do vključno 15. 9. 2022.
Po prejemu vloge bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informa-
cije državnim institucijam. Prijava je hkrati tudi vloga za finančne kompenzacije države. Do odško-
dnine bodo upravičeni registrirani kmetijski pridelovalci, ki bodo vložili vloge za prijave škode, po 
trenutnih napovedih pa bo država te izplačala v začetku prihodnjega leta. Več informacij najdete 
na spletnih straneh občine www.lovrenc.si.
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S slikami smo se vrnili okroglih 100 let 
nazaj v Spodnji trg. Kot se vidi na sliki iz 
leta 1923 in na sliki iz leta 1964, se videz 
zgradb ni veliko spremenil, se je pa pred 
kratkim na novo naredila cesta s pločniki 
in z razsvetljavo.

Max Bedenik                     
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ZELIŠČARJI SMO BILI NA ROGLI 
»Pašni piknik in košnja pohorskih planj na stari 
način« je tradicionalna prireditev na Rogli, na 
kateri se obiskovalci lahko seznanijo z opravili 
pohorskih pastirjev nekoč in danes. Poleg po-
učnih tem pripravijo tudi zabavni program, ki 
ga  popestrijo s šaljivimi „kmečkimi“ igrami in 
tekmovanji. 

Po zaslugi naše sokrajanke Helene, smo bili 
lovrenški zeliščarji že drugič povabljeni k sode-
lovanju. Z veseljem smo vabilu 31. julija letos 
odzvali. 

Na stojnici smo predstavljali naše izdelke. Ljudi 
zdravilne rastline in njihova uporaba čedalje 
bolj zanimajo. Z zadovoljstvom smo jim pri-
povedovali o učinkih zdravilnih rastlin in tudi 
o tem, kdaj je pravi čas za nabiranje, kaj na-
biramo, katere dele rastlin uporabljamo, kako 
nabrano pripravimo za uporabo, … Predstavili 
smo jim tudi, kako pripravljamo domače na-
maze, ki so lahko zelo zanimiva in predvsem 
poceni popestritev naših jedilnikov. Doživeli 
smo nemalo začudenj in presenečenj, pa tudi 
pohval ni manjkalo. 

Za predstavitev smo pripravili štiri vrste osnov 
za namaze: ajdo, fižol, čičeriko in skuto. Obisko-
valci so sami pripravljali svoje namaze. Izbirali 
so osnovo po svojih željah, dodali malo maščo-
be (smetano ali oljčno olje) in nekaj dodatkov, 
ki smo jih pripravili (čebula, česen, peteršilj, 
pehtran, melisa, meta, šetraj, koromač, kuma-
re, limona, med, sol, poper, ingver, čili, cimet, 
…). Ko so ljudje videli, kako se lahko spreminja 
okus namazu, so bili navdušeni. Največ prese-
nečenja smo doživeli, ko so »preizkuševalci« 
ugotovili, kako malo soli potrebujemo za do-
ber namaz, saj z dodatki lahko zelo izboljšamo 
okuse. Zadovoljni so bili tudi tisti, ki imajo radi 
orientalske jedi, saj cimet zelo spremeni okus. 
Marsikdo šetraja do sedaj ni uporabljal ali ga 
tudi ni poznal. Ko je poskusil, kako dober je 
skupaj s fižolom, je zagotovil, da v prihodnje 
v domači kuhinji ne bo manjkal. Tudi ajda z 
medom in limono je bila eno od presenečenj.

Prijetno je bilo opazovati ljudi, ko so okušali, ko 
so se vračali po nove okuse ali samo na po-
govor. Meni je ostal najbolj v spominu par z 
velikim Harley-Davidsonom, v usnjenih oblači-

lih in škornjih, z dolgimi lasmi spetimi v čop, 
tetovažami in vsak s svojo motoristično čelado 
v roki.  Ustavila sta se pri naših stojnicah in se 
pustila prepričati, da si bosta pripravila prigri-
zek. Spremenil se je njun način komuniciranja, 
na obrazu je nasmeh zamenjal videz dolgo-
časja, gospa pa je rekla, da ji je žal, da nima 
namesto čelade cekarja in po vsej sili želela 
kakšen namaz tudi kupiti.

Lepo je, ko vidiš kako lahko sodobnosti, mo-
dernosti in naveličanosti narava doda izraz 
zadovoljstva.

      za Zeliščarski krožek Srčna moč, 
Milena pečnik

TEDEN STAREJŠIH 2022 
– ZAVOD DANICA

V letu 2022 v Zavodu Danica Lovrenc na Pohorju praznujemo 10 let od ustano-
vitve in začetka naše poti. Ob tej priložnosti si želimo pripraviti nekaj posebne-
ga za starejše in vse ostale Lovrenčane. V tednu, ko obeležujemo mednarodni 
dan starejših, želimo jubilej praznovati ravno zato, ker smo zavod ustanovili 
predvsem z namenom in poslanstvom - več pomoči za starejše. Naša želja je, da 
jubilej praznujemo skupaj, se srečamo in poveselimo.
1. TEDEN STAREJŠIH bo potekal v mesecu oktobru – od ponedeljka  
3. oktobra do nedelje 9. oktobra 2022. 

Otvoritev prazničnega tedna bo v ponedeljek, 3.10.2022. Skozi celoten teden se 
bodo zvrstili številni dogodki:
•	 medgeneracijska druženja z družabnimi in športnimi igrami, 
•	 družabna srečanja, 
•	 predavanja, 
•	 izlet v Prekmurje, 
•	 piknik z živo glasbo, itd.

Ves program bo povezal različne generacije, prostovoljce, strokovnjake, društva 
in institucije; objavljen bo v naslednjem Informatorju.

K sodelovanju vabimo vsa lovrenška društva, institucije, prostovoljce, pa tudi 
vse, ki bi želeli sodelovati, da se nam pridružite pri tej zgodbi, ki bo namenjena 
vsem generacijam. Želimo, da teden starejših zaživi v okviru našega zavoda, tudi 
v naslednjih letih, kot npr. praznovanje tedna otroka v okviru vrtca in šole vsako 
leto. Želimo, da poleg vseh dejavnosti in programov Zavoda Danica Lovrenc na 
Pohorju, dodamo starejšim tudi »njihov teden«, na katerem ste poleg starejših 
zelo dobrodošli tudi vsi ostali krajani. 

zavod danica Lovrenc na Pohorju

LOVRENC PREJ, LOVRENC ZAJ 
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Naj bo šolska pot 
varna

Pričelo se je novo šolsko leto. Kot vsako leto smo 
v tem času vozniki še posebej pozorni na varnost 
otrok v prometu. Tudi letos bo občinski Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) na prvi 
šolski dan z medgeneracijskim sodelovanjem poskr-
bel za varnost. Študentje in aktivni upokojenci bodo 
v odsevnih jopičih in z opozorilnimi tablami, ki nago-
varjajo voznike k varni vožnji, pospremili osnovno-
šolce (peš) v šolo. Akciji se bo pridružil tudi policist 
policijske postaje Ruše in član Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Ruše, ki bo še nekaj dni varoval pot 
v bližini šole. 

Na pomembnost varnosti naših najmlajših v prome-
tu bo občinski SPV s preventivnimi akcijama opomi-
njal tudi v okviru Evropskega tedna mobilnosti, med 
16. in 22. septembrom 2022, čez šolsko leto pa bodo 
izvedli tudi številne druge aktivnosti varnega obna-
šanja v prometu, tudi ko smo peš ali s kolesom. 

Vsem otrokom želimo uspešno in varno šolsko leto 
2022/2023!

Nove cestne ovire v Slepnici  
Po izglasovanem predlogu v okviru Participativnega proračuna predlagateljev iz Rde-
čega brega, smo namestili dve montažni hitrostni oviri na cesti ob Slepnici pri naselju 
hiš Rdeči breg 1-2. V okviru projekta smo tako na tem območju vzpostavili cono 30 in 
upamo, da se promet temu ustrezno umiri.  

OBČINSKI PRAZNIK 
– svečan in zabaven

Slavnostna seja je potekala ob glasbenem nasto-
pu Ditke, ki je s svojstveno interpretacijo pesmi 
slovenski pesnikov dala pečat celotni prireditvi. Na 
svečanem dogodku smo se poklonili častnemu 
občanu gospodu Francu Verovniku, zaploskali in 
čestitali pa tudi ostalim prejemnikom priznanj za 
zasluge ter prispevek k razvoju ter prepoznavnosti 
naše lokalne skupnosti. Priznanja so prejeli Katrca 
(Katica) Vezjak, Maja Mari Pisnik, Zeliščarski krožek 
Srčna moč, Lovska družina Puščava, Godba na pi-
hala Lovrenc na Pohorju ter prostovoljni šoferji v 
shemi Sr(e)čno na poti. V zabaven večer so nas po-
peljale izjemne mlade pevke, ki so nam krajšale čas 
do težko pričakovane veselice. Jezernikove dneve 
2022 je s svojim glasbenim nastopom zaključila lo-
vrenška narodnozabavna skupina Lovrenških 6.



JEZERNIKOVI DNEVI 2022 

Letošnji Jezernikovi dnevi so se tradicionalno za-
čeli z Jezernikovo gostilno, ki je gostila vokalno 
skupino Cantare. Prijeten in lepo obiskan dogo-
dek sta s humornim vložkom popestrili članici 
Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju. 

Prva sobota v času festivala je rezervirana za vsa-
koletni Jezernikov pohod na Lovrenška jezera, ki 
ga organizira Planinsko društvo (PD) Lovrenc na 
Pohorju. 28. pohoda se je udeležilo več kot sto 
udeležencev, ki so se na pot podali peš ali pa se 
del poti peljali z avtobusom. 

Lovrenška nedelja je prinesla slavnostno sveto 
mašo, kjer se je od lovrenške župnije poslovil žu-
pnik Damijan Mlinarič. V neposredni bližini cer-
kve Sv. Lovrenca so se s svojimi izdelki predstavili 
naši lokalni ponudniki. 

Kamnolom v Puščavi je s svojo čarobnostjo na 
prizorišče privabil veliko število obiskovalcev.  
PD Lovrenc na Pohorju je namreč organiziralo 

predavanje in projekcijo dokumentarnega filma 
z naslovom »Življenje pohorskih planj«.

V soboto, 13. 8., je Lovska družina Puščava pra-
znovala sedemdeset let delovanja. Svojo častitlji-
vo obletnico so proslavili s slavnostno sejo, ki ji je 
sledila veselica z ansamblom Juhej. 

Praznik Marijinega vnebovzetja je v Puščavo 
zvabil ogromno romarjev iz cele Slovenije, ki so 
lahko poleg  svete maše obiskali tržnico s pestro 
ponudbo lokalnih izdelkov.

Na Kohovi domačiji smo spremljali Jezernikov 
pokal v ruskem kegljanju, ki se ga je udeležilo 
devetnajst ekip iz Lovrenca in širše okolice. Lep 
sončen dan je bil kot nalašč za pohod oz. kole-
sarjenje do domačije na Rdečem bregu.

Lastnika Kohove domačije sta v okviru dneva 
odprtih vrat gostila tudi podelitev Kohovega po-
kala, ki ga osvoji posameznik z največ vzponi v 
koledarskem letu.

Športni del Jezernikovih dni je gostil košarkarski 
turnir trojk, tako za osnovnošolce, kot tudi za 
malce starejše ljubitelje košarke. Kljub vročini, se 
je obeh turnirjev udeležilo lepo število sodelujo-
čih ekip. Tudi za ljubitelje plezanja je bilo poskr-
bljeno. PD Lovrenc na Pohorju je v kamnolomu v 
Puščavi organiziralo Jezernikov pokal v plezanju.

Ponovno smo organizirali tekmovanje v steznem 
kegljanju, ki se ga je udeležilo devet ekip iz različ-
nih koncev Slovenije.

Jezernikov tek, ki se je na našo veliko veselje vr-
nil na koledar Jezernikovih dni, je kljub slabemu 
vremenu privabil nekaj najbolj zagrizenih tek-
movalcev.

Športne prireditve v vztrajnostni hoji, Horuk na 
stoletno lipo, se je udeležilo štiriinpetdeset  tek-
movalcev, ki so opravili sto petintrideset vzpo-
nov. 

Jezernikov pokal v taroku je potekal pod šoto-
rom prireditvenega centra, kjer se je v sprošče-
nem vzdušju pomerilo trinajst tekmovalcev.
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Mladi za Lovrenc v letošnjem poletju 
V času letošnjih poletnih počitnic smo 
mladim omogočili sodelovanje v pro-
jektu Mladi za Lovrenc. Dijaki in študen-
tje so nudili pomoč pri košnji trave, čistili 
tlakovce, odstranjevali plevel in smeti, 
pometali cestne površine ipd. Pomagali 
so pri izvedbi Aktivnih počitnic in nu-
dili pomoč v okviru festivala Jezerniko-
vi dnevi. Sodelovali so tudi pri pripravi 
razstav ter razvozu in postavitvi klopi na 
različne lokacije po naši občini. Rdeča 
nit letošnjega projekta ostaja skrb za či-
sto in urejeno okolje, medgeneracijsko 
sodelovanje in vzajemna pomoč.
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NOVA PODOBA  
POKOPALIŠČA V PUŠČAVI 
V mesecu avgustu se je končala celovita prenova okolice ob pokopališču in 
mrliški vežici v Puščavi. Asfaltirali smo prostor ob mrliški vežici, kjer smo hkra-
ti uredili še odvajanje meteornih vod z vgradnjo kanalete ob vežici. Obnovili 
smo tudi asfalt na delu občinske ceste, ki povezuje pokopališče z vežico. Na 
potki do pokopališča se je zaradi zaščite tlakovane poti pred prekomerno 
obremenitvijo motornih vozil vgradil zaporni stebriček, ki ga bo v primeru 
potrebe mogoče tudi odkleniti. Tako ni potrebe po nasilnem znašanju nad 
stebričkom, ki je bil že takoj po namestitvi nekomu močno v napoto.

Sanacija ceste 
na Kumen 

Z veseljem sporočamo, da smo bili tudi 
letos uspešni pri pridobitvi nepovratnih 
državnih sredstev sofinanciranja iz naslova 
sanacij občinske infrastrukture po lanskem 
neurju. Ob mostu Fak, ki smo ga že uspeli 
sanirati, je bila takrat najbolj prizadeta Ce-
sta na Kumen. Vrednost sanacije prvega, 
najbolj poškodovanega a krajšega dela, 
znaša dobrih 611.000 €, od tega 327.000 
€ nepovratnih državnih sredstev, drugi 
sklop obnove proti Grofu, ki pa je daljši 
in na katerem že potekajo dela, pa je vre-
den dobrih 923.000 €, od tega 566.000 € 
nepovratnih državnih sredstev. Občina bo 
istočasno (z lastnimi sredstvi) uredila vo-
dovod ter fekalno kanalizacijo, Direkcija za 
vode RS pa pristopa z deli v potoku Pleši-
ščice v vrednosti dobrih 200.000 € lastnih 
sredstev.

Odgovorno ravnanje z odpadki
V luči odgovornega ravnanja z odpadki imamo v naši občini že leta vzpostavljeno ločeno zbiranje 
odpadkov. Prav je, da se vedno znova spomnimo, da ločujemo odpadke v za to predvidene po-
sode (papir, steklo, odpadna embalaža, komunalni odpadki,…). Urejen imamo tudi zbirni center v 
industrijski coni, kamor lahko vsako sredo in soboto brezplačno pripeljete večje kosovne odpadke, 
gradbeni material ter ostali material, ki ga ne morete ločiti oziroma odložiti v zbirnih posodah doma. 

Prosimo, da za odlaganje odpadkov uporabljate zgolj svoje posode in višek odpadkov 
ne dajete v posode drugih, prav tako tudi ne v zabojnike, ki so ob blokih in pokopališčih, 
predvsem pa ne v naravo. Odpadke odpeljite na zbirni center ali pa jih odložite ob vaši 
posodi v zaprti vrečki na dan odvoza odpadkov.

S skupnimi močmi poskrbimo, da bo naše okolje čisto in privlačno. 

Športni del prazničnih dni se je nadaljeval s tur-
nirjem v malem nogometu, ki se ga je udeležilo 
osem ekip. Pestro športno dogajanje pa je zao-
krožil Jezernikov turnir v odbojki.

Glasbeni del festivalnega dogajanja je bil izre-
dno raznolik in pester. Na letnem odru gostišča 
Urbanc smo gostili country pevca iz Velike Brita-
nije, Daniela Kemisha, ki je s svojo virtuoznostjo 
navdušil večino poslušalcev. 

Tradicionalna Harmonikarjada je ponudila pester 
izbor nastopajočih, ki številne publike niso pustili 
ravnodušne. 
Glasbeno dogajanje pod šotorom se je nada-
ljevalo z rock koncertom skupine Parni valjak 
tribute, ki preigrava pesmi legendarne skupine. 
Dogodek, ki je povezal več generacij in ponovno 
dokazal, da je glasba tista, ki združuje.

Vsakoletno druženje, ki ga organizira Čebelarsko 
društvo Lovrenc na Pohorju so letos popestrili 
lovrenški godbeniki in legendarni Beneški fantje, 

pri katerih že vrsto let igra harmoniko naš sokra-
jan, Franc Kušar. 

Osrednja gostja Muzikarjade je bila slovenska 
glasbena umetnica Neisha, ki je s svojim na-
stopom navdušila občinstvo. Istočasno so se 
lovrenški publiki na odprtem odru predstavili 
mnogi mladi glasbeniki. Izredno lepa prireditev, 
ki je postala nepogrešljiva stalnica Jezernikovega 
festivala.

V času Jezernikovih dni smo bili priča krstu ga-
silskega vozila, ki je bil zaradi strogih omejitev v 
preteklih letih prestavljen v letošnje festivalno 
dogajanje.

Mariborska knjižnica je v šolskem parku izvedla 
Pravljični dopoldan, ki so ga obiskali otroci raz-
ličnih starosti. 

Jezernikove otroške delavnice so ponovno priva-
bile množico mladih nadebudnežev, ki so bili de-
ležni pestrega ustvarjanja. Oblikovali so z glino, 
spoznavali zdravilna zelišča, si izdelali zapestnico 
prijateljstva in se preizkusili na športnem poligo-
nu. Izdelali so si mazilo za ustnice, iskali skriti za-
klad in na zaključnem pikniku na domačiji Lipnik 
jahali konje. Lep pogled na iskrive otroške oči, ki 
razgaljajo zadovoljstvo in veselje.

V Prireditvenem centru smo lahko prisluhnili 
okrogli mizi, na temo knjige Šentlovrenška ku-
harca. 

Zeliščarski krožek Srčna moč je pripravil prijeten 
pogovor z znano slovensko aktivistko, Vlasto 
Nussdorfer. Sproščeno vzdušje so popestrili zeli-
ščarji, ki so pripravili sveže naravne sokove.

Za vse popotnike po duši in vse tiste, ki radi spo-
znavajo tuje kulture, je v gostišču Urbanc svoje 
izkušnje s potovanja po polotoku Kamčatka delil 
Danilo Španbauer.

Za en dan je pod šotorom »kraljeval« slovenski 
stand-up komik, Gašper Bergant, ki je s svojim 
pikrim humorjem nasmejal številne obiskovalce.

V prireditvenem centru je bila na ogled razstava 
del in predmetov, ki jih je zbral in ustvaril letošnji 
prejemnik naziva častni občan Občine Lovrenc 
na Pohorju, gospod Franc Verovnik.
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Vsekakor ne moremo mimo tradicionalnega 
spominskega obeležja Vranov let na katerem se 
vsako leto poklonimo junakom, ki so tvegali svo-
ja življenja, da bi rešili tuja.
 
Najlepša hvala vsem društvom, posameznim or-
ganizatorjem in udeležencem, ki ste pripomogli, 
da smo mesec Jezernikovega festivala preživeli v 
lepem in prijetnem vzdušju.

Na snidenje ob naslednjih jezernikovih dnevih!




