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DelovanJe zbirnega centra

glasilo občine lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

nov zDravStveni DoM

 ProStor za DrUŽenJe MlaDiH – MlaDinSKa Soba

Delavnica 
planinske navigacije 

s pametnim telefonom 

planinsko društvo lovrenc na pohorju je 22. 1. 2023 organiziralo de-
lavnico planinske navigacije s pametnim telefonom. mentor, gospod 
anžej Bečan, je prisotnim podal osnove navigacijski spretnosti, ki se 
jih lahko poslužimo s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu. Zelo 
poučna in nadvse pomembna vsebina, ki še posebej v današnjem 
času množičnih obiskov planin in gora in na drugi strani muhaste vre-
mena in neizkušenosti določenih posameznikov, vedno prav pride. 
Delavnice se je udeležilo lepo število ljudi, ki jim bo pridobljeno znanje 
zagotovo kdaj v praksi koristilo.
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Zime 
so bile nekoč z obilo snega, kot se vidi na 
sliki iz šestdesetih, v Spodnjem trgu. Ta-
krat se ceste po pluženju niso posipavale, 
ker tudi prometa ni bilo veliko, zato smo 
se lahko sankali; »teržonari« od kurjenko-
ve ride, mimo pokopališča  (tam je neslo 
ko 100 hudičev) skozi trg do Kurja vesi, 
»fokleri« pa od ride nad Bitnerjem mimo 
pekarne vse do tovarne kos. Ko smo se 
vračali nazaj, smo večkrat potrkali na okno 
pekarne, kjer so nam peki dali topel kruh 
in kakšno žemljico. Sankali so se tudi od 
GG-ja proti zg. Lešnikovi žagi, pa tudi na 
Vuhredu proti Rdečemu bregu. Spomnim 
se, da so » fabrikanti« organizirali tek-
me v sankanju, ki so potekale na Kumnu, 
od Dertičnika mimo Grofa do »mautnerje-
vega mostu«.
Še ena zanimiva iz tistega časa: štarta-
li smo na ridi nad Bitnerjem nekaj minut 
pred koncem leta 1968, na cilj do tovarne 
pa smo prisankali v letu 1969, takrat smo 
rekli, da smo se sankali »eno leto«.

Max bedenik                     
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Čajanke ZeliŠČaRskega kRoŽka sRČna moČ
Zelišča, čaji, … , in še veliko, veliko več. tako smo lovrenški zeliščarji razmišljali leta 
2009: »imamo kar veliko zdravilnih zelišč, povabimo na klepet sokrajane. ob čaju po-
nudimo še nekaj – kaj?«. takrat se je naša članica anka krajnc vrnila s   camina – ro-
manja v  Santiago de compostelo, ki je ena najbolj znanih romarskih poti na svetu. 
pristala je, da bo prenesla med poslušalce svoje občutke in doživetja. in kaj je nastalo? 
med obiskovalci (domačimi in tistimi od drugod) priljubljena decembrska Čajanka. 
v naši knjigi vtisov je eden izmed vpisov tega leta zapisano: »So poti, ki vodijo v tuje 
kraje, so poti, na katerih se marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja in so 
poti, ki vodijo v srca ljudi. Hvala vam zeliščarke!«. vsi smo bili zadovoljni in sklenili, da 
bomo s tradicijo nadaljevali. naslednje leto je anka nadaljevala s svojo predstavitvijo. 
ponovno smo bili zelo uspešni. takrat je ena od obiskovalk zapisala: »Občudujem vaše 
znanje, pridnost in voljo. Hvala vam za lep večer, izvirne sladkarije in dobre čaje.«.

na naslednji čajanki smo gostili nekoč učenko tukajšnje osnovne šole, ki nam je skupaj  s partnerjem liorjem predstavila potovanje po poti marca pola. 
leta 2012 smo gostili jožeta majesa, ki je še poglobil naša znanja o zdravilnih zeliščih in njihovi uporabi. 2013 sta nam čajanko polepšala tanja in andrej 
grmovšek z iskanjem popolnih trenutkov v alpinizmu in pohodništvu. leta 2014 je v naši knjigi zapis: »Čestitke k lepo pripravljeni čajanki, ki se je vsako leto 
veselim in jo z veseljem obiščem.« ta zapis je bil namenjen tudi štirim pravljičarjem iz mariborske knjižnice, ki so predstavili pravljice za odrasle. Zdravje iz 
božje lekarne nam je 2015 predstavila naša sokrajanka Helena petrič. spet je bilo nekaj poučnega, izvirnega in zanimivega. 2016 se je na pot po otoku Bali 
odpravila naša članica vera goričan s soprogom. Hitro smo pristavili svoje lončke, ju povabili kot gosta čajanke in spet je v naši knjigi kar nekaj pohvalnih 
zapisov. 2017 smo gostili uspešne lovrenške lutkarice sovice, ki so v svojo in našo sredo povabile feria lainščka. Zelo nam je bil všeč. mirica Rutnik in andrej 
seifrid sta čajanko leta 2018 obogatila s temo: »kakšen je vpliv črevesja na zdravje posameznika«. tudi ta tema je bila taka, da nam je dala misliti in odkrila 
marsikatero skrivnost. prijeten vpis v naši knjigi pravi: »Naj se čajanka ponavlja še in še. Še pridem – vedno.«. leto pred korono smo se zabavali in razmišljali 
ob zvokih milana kamnika.

vladni ukrepi so bili krivi, da čajanke dve leti ni bilo, lanska pa je bila ponovno krasna in 
tudi ta krasno obiskana (kljub še eni odmevni prireditvi v kraju). med nami je bil pater 
gržan, ki je zapisal: »Pogosto mislimo, da nas osvobajajo iz utesnjujočih bivanjskih stanj 
revolucije ali celo vojne. Po njih na novi šahovnici sveta nastopijo le novi »kralji«, ki kot 
ostale figure igrajo po utečenih, določenih jim pravilih. Smeh, ki temelji na (samo)zave-
sti, vrednega (tako na osebnem kot na družbenem nivoju) in izpostavlja ironije le nevre-
dno (to kar želimo prerasti – tisto česar se želimo osvoboditi) je pot dejanske osvobodi-
tve. O osvobajajočem smehu (in ne posmehu) je tekel razmislek – seveda ob smehu, ki 
sem ga ponudil na svoj način ob prigodah svojega življenja.). v knjigi vtisov je kar nekaj 
lepih, vzpodbudni misli zapisanih tudi po zadnji čajanki. ena pravi: »Spet smo bogatejši 
šli na domove in bomo poskusili bogate nasvete predavatelja uresničiti v vsakdanu. Zelo 
cenim vaše delo drage zeliščarke!«

vsako izmed dvanajstih čajank smo obogatili tudi s kulturnim programom domačinov in tudi zaradi njih so bila naša druženja nepozabna. verjamemo, da 
bo tudi trinajsta in štirinajsta in …, saj nas vsaka obogati, razvedri, združi, … 

Za zeliščarski krožek srčna moč, Milena Pečnik

LOVRENC PREJ, LOVRENC ZAJ 

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:
ponedeljek 8.–10. in 11–13. 
torek:  8.–10. in 11–13. 
sreda:  8.–10. in 12–16. 
petek: 8.–10. in 11–13. 
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100 let naše občanke 
ivete terezije lampreht
letošnje leto se je pričelo s prijetnim dogodkom. Župan je 
obiskal našo najstarejšo občanko, gospo iveto terezijo lam-
preht, ki je januarju dopolnila okroglih 100 let. gospe iveti 
je izrekel iskrene čestitke ob njenem osebnem prazniku in 
ji zaželel predvsem veliko zdravja. gospa iveta zelo uživa v 
družbi svojih domačih. Zdravje ji še odlično služi, saj je za 
svoja leta zelo vitalna, polna smeha, pozitivne energije ter še 
vedno bistre glave.
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pRvi tRŽniČni Dan v letU 2023
v soboto, 7. 1. 2023, smo se v hladnem zimskem jutro ponovno odpravili na tržično ploščad pri manci, 
kjer je potekal prvi izmed številnih letošnjih tržničnih dni. Zbralo se je lepo število lokalnih proizvajalcev 
in ponudnikov, ki so se predstavili z zanimivo in pestro ponudbo izdelkov. veseli smo, da vam lahko v 
sodelovanju z lokalnimi ponudniki omogočamo dostop do zdravih, domačih in lokalno pridelanih živil 
in produktov. 

naj kot zanimivost navedemo, da v našem kraju mineva 800 let odkar je avstrijski in štajerski vojvoda 
leopold vi. Babenberžan leta 1222 pri sv. lovrencu dovolil tedenski sejem. na podlagi tega dovoljenja,  
so lahko samostanski podložniki med seboj trgovali, niso pa smeli pobirati mitnine in stojnine, da ne bi 
trpeli interesi vojvodovih uradov v mariboru. pravica do tedenskega sejma je bila zadosten razlog, da se 
lovrenc nadalje obravnava kot trško naselje. posledično lahko v listini koroškega vojvode Bernharda iz 
leta 1255 zasledimo, da se prebivalci lovrenca uradno naslavljajo z nazivom tržani. ta pomembna oble-
tnica je v letu 2022 sovpadla z uradno otvoritvijo nove tržnične ploščadi in oživitvijo tržnične dejavnosti 
v lovrencu na pohorju, ki je bila v tem letu resnično pestra. 

tržnica bo z letošnjim letom pričela z rednim delovanjem, in sicer bo organizirana 
vsako 1. Soboto v MeSecU. 
vljudno vabljeni, da se nam pridružite, bodisi z nakupom ali pa se le malo podružite.

napoveD DogoDkov v pRiHajajoČem mesecU
DATUM URA NASLOV DOGODKA LOKACIJA
Ponedeljek, 30. 1. 9.00–12.00 POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA Prireditveni center
Torek, 31. 1. 17.00 POČITNIŠKA KINO PREDSTAVA – »TITINA« Kulturni dom
Sobota, 4. 2. 9.00–12.00 2. TRŽNIČNI DAN Tržnična ploščad
Sobota, 4. 2. »OB POLNI LUNI PO RDEČEM BREGU«  

izlet PD Lovrenc na Pohorju
Torek, 7. 2. 18.00 GLEDALIŠKA PREDSTAVA  

GLEDALIŠKE SKUPINE »SMRK – AV – CI«
Kulturni dom

Četrtek, 9. 2. 19.00 STAND UP – TADEJ TOŠ – vstopnina 15,00 eur 
Vstopnice lahko kupite v KAVA BAR JELEN, Gornji trg 44 

Kulturni dom

Nedelja, 12. 2. OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA
Sobota, 18. 2. 13.00 PUSTNA SOBOTA – Povorka in pustno rajanje Prireditveni prostor
Sobota, 25. 2. KAPUNAR – izlet PD Lovrenc na Pohorju



Delovanje ZBiRnega centRa
Zbirni center občine lovrenc na pohorju omogoča občanom oddajanje različnih vrst ločeno zbranih odpadkov. javno podjetje snaga, 
d. o. o. z novim letom pristopa k dosledni identifikaciji vključenih v sistem ravnanja z odpadki, pravila in cenik oddajanja odpadkov pa ostajajo  
nespremenjena.

v izogib nesporazumom izpostavljamo osrednja pravila odlaganja v zbirnem centru:
•	 ob vstopu v zbirni center se mora uporabnik izkazati z osebnim dokumentom ali položnico snage (v fizični ali e-obliki). v primeru, da niste 

vključeni v redni odvoz odpadkov in ne prejemate računov naslovljenih iz snage, niste upravičeni do oddaje odpadkov na zbirnem centru.
•	 v zbirnem centru se zbira tudi odpad, ki je v skladu s cenikom plačljiv. tako se postopa v primeru dovoza mešanih komunalnih odpadkov, 

saj  so to odpadki, ki se odlagajo v črno posodo in je njihov odvoz urejen iz posameznega prevzemnega mesta povzročitelja. 
•	 plačljive so večje količine mešanih gradbenih odpadkov (več kot ena avtomobilska prikolica), bitumen, mavčne plošče ter oljni filtri.  

prav tako je plačljiva oddaja avtomobilskih gum v primeru oddaje več kot štirih kosov na leto ter vse vrste izrabljenih gum s platišči.  
cenik si lahko ogledate na spletni strani občine lovrenc na pohorju.

•	 Za večje pravne subjekte je oddaja odpadkov na zbirnem centru plačljiva.

občani lahko v zbirnem centru še vedno brezplačno oddajate 
zeleni odrez, travo ter listje. v času zbiralne akcije, ki poteka v 
mesecu marcu je v zbirnem centru omogočena tudi brezplačna 
oddaja silažne folije, strošek odvoza pa financira občina. prav 
tako še vedno ostaja subvencioniran odvoz azbestne kritine, ki 
se prevzame na podlagi oddane vloge na občini.

Z novim letom se je uvedel nov obratovalni delovni čas zbirnih 
centrov v vseh primestnih občinah. tako bo zbirni center odprt 
vsako 
•	 sredo od 12. do 17. ure ter 
•	 soboto od 8. do 15. ure.

vse uporabnike vljudno prosimo, da zbirni center uporabljate 
izključno v obratovalnem času, izven le-tega odpadkov ni dovo-
ljeno odlagati in puščati pred vrati zbirnega centra.
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pRostoR Za DRUŽenje mlaDiH – mlaDinska soBa
konec leta 2022 smo realizirali predzadnji predlog v sklopu participativnega proračuna iz 
obdobja 2021/2022. v ta namen smo v prostorih nekdanje krajevne skupnosti uredili prostor, 
ki bo mladim omogočal srečevanje, študijske aktivnosti in predvsem kvalitetno preživljanje 
prostega časa v družbi prijateljev in vrstnikov. 
mladim želimo zagotoviti mirno in varno okolje za študij, izmenjavo mnenj in kovanje načr-
tov za v prihodnje. prostor smo primerno uredili in opremili. 
naj mladinska soba zaživi kot tista točka, ki bo prinesla dodano vrednost bivanja v našem 
lepem kraju.

pRvi iZkopi Za nov 
ZDRavstveni Dom 
v januarju je izvajalec pričel s prvimi zemeljskimi deli pri izgradnji prizidka zdravstve-
nega doma. v fazi gradnje bo zaradi varnosti pacientov in stanovalcev, urejeno novo 
začasno parkirišče na lokaciji preko ceste. vhod k zdravnici ostaja med izgradnjo  
nespremenjen, vhod v zobozdravstveno ambulanto pa je nekoliko premaknjen ter 
ustrezno zaščiten. 
Že vnaprej se vsem zahvaljujemo za strpnost med izvajanjem projekta.

BoŽiČno DRoŽenje Z anito ŠUmeR
ob zaključku leta 2022 je na povabilo oŠ lovrenc na pohorju v našem kraju gostovala lovrenčanka in mojstrica drožo-
peke, gospa anita Šumer. Z nami je z veseljem delila svoje dragocene izkušnje iz področja peke z drožmi. v pogovoru, 
ki ga je usmerjala gospa marija osvald novak je razkrila svoja doživetja iz potovanja po svetu, kjer deli svoje znanje in 
promovira svoje knjige, ki so bile nagrajene tudi z najvišjimi svetovnimi priznanji. gospa anita je z veseljem odgovarja-
la tudi na vsa naša vprašanja in po koncu uradnega dela v sproščenem prazničnem vzdušju, poklepetala z obiskovalci 
in na željo posameznikov, podpisala knjigo in dodala kakšno vzpodbudno besedo.

pRiHoD svetiH tReH kRaljev in 
konceRt vokalne skUpine aRs 

v soboto, 7. januarja 2023 so nas v cerkvi 
sv. Radegunde v lovrencu na pohorju 
obiskali sv. trije kralji iz jutrove dežele, ki 
so simbolno naznanili nov začetek leta, 
novo življenje in nove priložnosti in do-
godke v prihajajočem letu. sledil je kon-
cert vokalne skupine ars, ki nas je s svojim 
prefinjenim petjem, ponovno navdušila. 

slikaRska RaZstava iRene kosaniČ 
konec januarja 2023 je bila v prireditvenem centru, v organizaciji sekcije pD, 
otvoritev slikarske razstave gospe irene kosanič. gospa irena je v lovrencu 
na pohorju poznana kot dolgoletna profesorica likovne vzgoje na oŠ lo-
vrenc na pohorju in je v tem obdobju službovanja pustila globok umetniški 
pečat v našem kraju. odzvala se je vabilu foto sekcije planinskega društva 
lovrenc na pohorju in je pripravila razstavo svojih likovnih del, ki so nastajala 
v daljšem obdobju njenega ustvarjanja. Zelo lepa in zanimiva razstava, ki si 
jo lahko ogledate v prostorih prireditvenega centra lovrenc na pohorju v 
času uradnih ur.

planinsko DRUŠtvo Z 
iZleti vaBi v letU 2023
planinsko društvo lovrenc vabi k plačilu članarine s katero podpre-
te delovanje društva in planinske zveze slovenije, vzdrževanje pla-
ninskih poti, delo z mladimi, dobite ugodnosti in možnost izposoje 
tehnične opreme. podrobnosti najdete na spletni strani:
http://planinci.lovrenc.net ali https://www.facebook.com/
PDlovrenc, kjer so objavljene tudi morebitne spremembe plana 
in podrobni razpisi izletov.

januar
7. 1. Osankarica LZ Branimir Osovniker
22. 1. Delavnica planinske navigacije 

s pametnim telefonom
 Anžej Bečan

februar
4. 2. Ob polni luni po Rdečem bregu LZ Anžej Bečan
12. 2. Občni zbor PD
25. 2. Kapunar LZ Anžej Bečan
marec
4. 3. turna smuka LZ Primož Vračko
11. 3. Izlet za ženske L Urška Haznadar
april
1. 4. Brinjeva gora L Cvetka Arl
10. 4. Izvir reke Pake, velikonočni ponedeljek L Matic Jeger
28. 4. Kolesarjenje okoli Ptujskega jezera L Primož Vračko
maj
1. 5. Prvomajski izlet po obronkih Lovrenca L Estera Paradiž
12.-14.5. Paklenica Z Branimir Osovniker
20.5. Mučevo, ferata ZZ Boštjan Germič
junij
10. 6. Martuljški slapovi, Planica, bus L/Z Maja Fras
17. 6. Zaključni izlet mladih planincev L Estera Paradiž in 

Živa Osovnikar
23.-24.6. Ojstrica, po Kopinškovi ZZ Anžej Bečan
julij
1.7. Okrešelj L/Z Cvetka Arl
1.-8.7. planinski tabor  Estera Paradiž
2. 7. Smolniška nedelja L Branimir Osovniker
15. 7. Obir L Vika Heinschko
22. 7. Pristovški Storžič Z Franc Vračko
avgust
12.8. 29. pohod na Lovrenška jezera L Lovro Paradiž
16. 8. Gorniški film v puščavskem pruhu  Anžej Bečan
23. 8. Tekmovanje v plezanju, puščavski pruh  Anžej Bečan
september
2. 9. Goli vrh L Matic Jeger
9. 9. Hochrindl L Borut Cotič
16. 9. Gonžarjeva peč, ferata ZZ Branimir Osovniker
30. 9.               Slovenske gorice L Maja Fras
oktober
7. 10. Prečenje Pohorja 2023
14. 10. srečanje vodnikov MDO Podravja
21. 10. Uršlja gora L Vika Heinschko
28. 10. Tolsti vrh, Kriška gora L Anžej Bečan
november
11. 11. Izlet Francov L Lovro Paradiž
19. 11. potopisno predavanje ali gorniški film  
december
9. 12. Fricov pohod LZ Urška Haznadar

Legenda težavnosti:

LZ - lahka zimska 
L - lahka 
Z - zahtevna 
ZZ - zelo zahtevna

94 let lovrenške 
planinske legende 

franca pačnika  
– »frančeka« 

franc pačnik je rojen na silvestrovo, 31. decembra 1928, v starem trgu pri 
slovenj gradcu.  v tem kraju je preživel otroštvo in mladeniška leta. po 
osnovni šoli se je zaposlil v tamkajšnji tovarni meril, po odsluženi vojašči-
ni pa je dobil delo na domači pošti. tam je tedaj delala njegova bodoča 
žena, lovrenčanka mihaela peteržinek, s katero se je poročil leta 1955. na-
slednje leto se jima je rodil sin Danilo, nato pa je mihaela dobila službo na 
pošti v lovrencu na pohorju. leta 1958 se je tam zaposlil še franček in vse 
do upokojitve leta 1987 opravljal delo upravnika pošte. kljub zahtevnim 
službenim obveznostim je našel čas tudi za planinstvo, ki ga je pritegnilo 
že med službovanjem na slovenjgraški pošti. Član planinske zveze slove-
nije je postal leta 1952. s somišljeniki na drugih poštah so se povezali in 
ustanovili svojo planinsko skupino, za načelnika pa izvolili frančeka. na 
pobudo članov te skupine so z marljivim prostovoljnim delom zgradili 
poštarski dom pod plešivcem, ki je bil odprt leta 1955. s planinsko dejav-
nostjo je nadaljeval tudi v lovrencu, kjer so marca 1967 ustanovili planin-
sko skupino v okviru planinskega društva Ruše. kmalu, že 19. aprila 1970 
so se osamosvojili in ustanovili planinsko društvo lovrenc na pohorju. 
franček je bil predsednik društva kar tri desetletja – do leta 2000, nasle-
dnje leto pa so ga imenovali za častnega predsednika. Delovanje društva 
je bilo zelo uspešno, vzgojili so številne markaciste, gorske vodnike in 
stražarje. organiziral je zanimive izlete in pohode po raznih poteh, ki so 
se jih ljudje zelo radi udeleževali. samo sedem žigov mu manjka in bi 
trikrat obhodil slovensko planinsko pot (nekdanjo transverzalo). prehodil 
je tudi pot kurirjev in vezistov nov slovenije, ki jo je sam pomagal urediti 
v letih 1968 in 1969. poleg tega se je uspešno podal še na druge lokal-
ne poti v sloveniji in celo v nekdanjih jugoslovanskih republikah. njegov 
največji dosežek predstavlja sedemnajst vzponov na triglav!  franček je 
v lovrencu pustil svoj pečat tudi s svojo družbenopolitično dejavnostjo.  
Deloval je kot odbornik v športnem društvu tvD partizan, pri prostovolj-
nih gasilcih, pel v pevskem zboru in kot pooblaščenec opravljal civilne 
poroke. Bil je poleg pisatelja, novinarja in publicista Draga vresnika ter 
učitelja iva požauka član komisije, ki je izbrala imena za lovrenške ulice. 
nove hišne številke so bile uvedene leta 1973.  Za svoje delovanje v raz-
ličnih organizacijah in za neumorno prizadevanje za dobro sokrajanov 
je bil nagrajen z najvišjimi stanovskimi in občinskimi priznanji. Zelo rad 
je pošiljal razglednice iz svojih planinskih popotovanj in je tako združil 
obe svoji življenjski poslanstvi, ljubezen do planinstva in zavezanost po-
štarskemu poklicu. od 29. aprila 2022 dalje živita z ženo v Domu Hmelina 
v Radljah ob Dravi – blizu njegove  rodne koroške in nedaleč od njemu 
ljubega lovrenca. Dobro se spominja številnih podrobnosti iz svojega 
življenja, preseneča s podrobnim poznavanjem prebivalcev lovrenca iz 
časa, ki ga je z njimi preživel v kraju. prav tako je živi leksikon za dogodke 
iz polpreteklosti kraja. Še vedno ga najbolj pritegnejo gore, s katerimi 
ohranja stike s pomočjo dokumentarnih televizijskih oddaj. ob tem obu-
ja spomine na poti in kraje, ki jih vidi na ekranu. Redno spremlja doga-
janje v naši občini in vsak mesec pokliče ter se pozanima o novostih v 
našem dragem kraju. (povzeto po zapisu gospoda franca verovnika)

Franček Pačnik si ob visokem življenjskem jubileju 
zasluži naše občudovanje in iskrene čestitke! 




