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NOVI ČLANI V OBČINSKEM SVETU

Glasilo Občine Lovrenc na Pohorju

Od brega, do brega

PUSTOVANJE

PESTER IZBOR PRIREDITEV V LOVRENCU
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 PO DVEH LETIH SPET 
VESELO PUSTOVANJE 
Pustno rajanje je  dogodek, ki v Lovrencu vedno znova privabi 
veliko število ljudi. Eni se našemijo, drugi radi spremljajo spre-
hod mask, tretji pa izkoristijo čas za druženje. Na pustno so-
boto se je predstavilo lepo število mask, ki so se po uvodnem 
zbiranju pred Osnovno šolo ob glasbeni spremljavi Godbe PGD Lovrenc na Pohorju in v spremstvu naših 
gasilcev, sprehodili do Prireditvenega prostora, kjer je bila osrednja prireditev. Poleg bogato založenih stojnic 
lokalnih ponudnikov, smo lahko uživali ob glasbenem nastopu mlade pevke Zarje Marčič in se fotografirali 
v Galovem kotičku – FOTOKIŠTA. Vsi udeleženci so si lahko privoščili brezplačen krof in topel napitek. Naj-
lepše in najbolj izvirne maske so bile nagrajene. Hvala vsem donatorjev, vsem nastopajočim, vsem lokalnim 
ponudnikom in gasilcem, ki ste omogočili, da smo s skupnimi močmi izpeljali lep dogodek. Naj dodamo, 
da je Občina Lovrenc na Pohorju tudi letos nadaljevala tradicijo in je na pustni torek lokalnim gostincem in 
prehranskim ponudnikom poklonila krofe, ki so jih le ti brezplačno postregli ob nakupu pijače in hrane.

NAPOVEDNIK DOGODKOV  
•	 Sobota,	4.	3.	od	9.00	do	12.00	–	TRŽNIČNI	DAN	
 – Tržnična ploščad pred Manco
•	 Ponedeljek,	6.	3.	ob	17.00	–	posvet	PD	Lovrenc	na	Pohorju	

»Lovrenška	hišna	in	ledinska	imena«	–	Prireditveni	center	
V Lovrencu poznamo veliko domačih imen kmetij in hiš ter poime-
novanj travnikov in drugih lokacij po gozdovih. Na Lovrenčan.si smo 
iz različnih virov zbrali okoli 500 takšnih imen in bi jih želeli preveriti 
z domačini, ki poznajo zgodovino kraja. Zato vas vabimo v ponede-
ljek, 6. 3. ob 18. uri v prireditveni center, kjer bomo skupaj na inte-
raktivni karti pregledali in dopolnili ta zanimiv pregled naše občine.

•	 Sreda,	8.	3.	–	DAN	ŽENA  
»Za vsako žensko raste rož'ca na svetu« – podarjamo rože  
v počastitev praznika žensk – Različne lokacije po Lovrencu

•	 Sobota,	11.	3.	–	IZLET	ZA	ŽENSKE		
Planinski izlet PD Lovrenc na Pohorju

•	 Sobota,	18.	3.	ob	18.00	–	PRIREDITEV	OB	DNEVU		
ŽENA	IN	MATERINSKEM	DNEVU
»Draga, ta pesem je zate …«,  
Kulturni dom Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju    

•	 Torek,	21.	3.	ob	18.00	–	Ena	za	reko:	Zgodba	Save		
Kulturni dom Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju
Reka Sava povezuje štiri države in neštete ekosisteme ... Pridružimo 
se štirim kajakašem pri veslanju po slovenskem delu reke, jemanju 
vzorcev njene vode, štetju ptic in spoznavanju divje preteklosti,  
temne zgodovine in negotove prihodnosti.
Planinsko društvo in Osnovna šola Lovrenc vabita na projekcijo  
celovečernega dokumentarnega filma s čudovitimi posnetki reke 
Save in močnim naravovarstvenim sporočilom.

•	 Petek,	31.	3.	ob	16.00	–	Demonstracija	pravilnega		
rokovanja	z	defibrilatorjem	– Dom krajanov Činžat

•	 Petek,	31.	3.	ob	18.00	–	Poletna	in	zimska	tihožitja		
Milana	Kranjca – otvoritev slikarske razstave  –  
Prireditveni center – Foto sekcija PD Lovrenc na Pohorju

PUST

Na prvi fotografiji lahko vidimo stav-
bo vrtca, v katero sem leta 1960 za-
hajal tudi sam. V pustnem času smo 
si vsi »didldajcarji« (tako so nas klicali) 
in obe vzgojiteljici  izdelali skupinsko 
masko in sicer smo si izdelali enake 
čepice.

Spodnja fotografija pa je iz obdobja 
mojega obiskovanja osnovne šole. 
Takrat pa smo si že sami izbrali, kate-
re like oz. junake bomo predstavlja-
li. Seveda pa smo fantje večinoma 
hoteli bili kavbojci, indijanci, gusarji, 
razbojniki in škopjenki. Dekleta pa so 
bila rdeče kapice, kuharice ali kraljič-
ne. Tako je bilo v mojih mladih letih.

Max Bedenik                     

LOVRENC PREJ, LOVRENC ZAJ 
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POPIS VODOMERNIH ŠTEVCEV 
Vsako leto konec aprila izvedemo poračun za opravljeno storitev dobave 
pitne vode in odvajanje odpadne vode, za kar potrebujemo podatke vaših 
vodomernih števcev. 

Vljudno vas prosimo, da nam najkasneje do  
20. 4. 2023 sporočite stanje vaših vodomer-
nih števcev (naslov in stanje vodomera ter ime 
in priimek uporabnika) po elektronski pošti:  
vodarina@lovrenc.si ali po telefonu v času 
uradnih ur na telefon 02 63 00 558.

Lokalna akcijska skupina – 
LAS KOZJAK–POHORJE

Naša občina v novem programskem obdobju do leta 2027 vstopa v novo 
oblikovano lokalno akcijsko skupino – LAS Kozjak – Pohorje. Tokrat nas je 
združenih pet sosednjih občin, poleg Ruš in Selnice ob Dravi, sta se nam 
priključili še Podvelka in Radlje ob Dravi. Konec februarja je bila izvedena 
ustanovna skupščina novega LASa. Od trenutno 86 ustanovitvenih članov, 
jih je iz naše občine 21. Skladno z določili zakonodaje LAS v upravnih in 
finančnih zadevah zastopa vodilni partner, ki je bil na ustanovni skupščini 
tudi potrjen, tj. RRA Koroška regionalna razvojna agencija d.o.o.. V nasle-
dnjih mesecih bomo v okviru LAS aktivno Strategijo, ki mora biti uskla-
jena z nacionalnimi normativnimi podlagami, hkrati pa bo naši regiji nu-
dila osnovo za javne razpise za sofinanciranje projektov. Več informacij  
najdete na https://laskozjak-pohorje.si/.  

Kino predstava – »ORKESTER«
Na kulturni praznik, 8. februarja, smo si v KD Jožeta Petruna v Lovrencu na Pohorju lahko ogledali nagrajen 
slovenski film z naslovom »ORKESTER«, v režiji slovenskega režiserja Matevža Luzarja. Zanimiva zgodba o 
gostovanju pihalnega orkestra in vseh pripetljajih in posledicah, ki vplivajo na prihodnost glavnih akterjev. 
Prireditev je bila izpeljana pod organizacijskih okriljem Godbe PGD Lovrenc na Pohorju.

OBČNI ZBOR PLANINCEV 
V Planinskem društvu Lovrenc smo v nedeljo, 12. februarja, pripravili redni 
letni občni zbor. Uvodoma smo pogledali projekcijo fotografij lanskole-
tnih izletov in drugih dejavnosti. Nato nam je šolska planinska skupina 
pod vodstvom mentorice Estere Paradiž pripravila kulturni program in 
navdušila zbrano občinstvo. Sledil je občni zbor, kjer so načelniki odsekov 
in sekcij podali poročila o delu, člani pa so jih soglasno potrdili skupaj s 
poslovnim poročilom in načrti za novo leto.

Ob zaključku je zbrane nagovoril še župan Marko Rakovnik in pohvalil aktivno-
sti društva ter sodelovanje z občino. 
Predstavili smo tudi planiran izlet na Dugi otok, kjer že zbiramo prijave, podali 
informacije o članarini ter na koncu poklepetali ob pogostitvi. 

Tekst in foto: Anžej Bečan

LETNI ZBOR ČEBELARSKEGA DRUŠTVA 
LOVRENC NA POHORJU
V letu 2022 je bilo včlanjenih v ČD Lovrenc na Pohorju 66 članov, od tega 
je 59 čebelarjev in 7 čebelark, 29 pa je podpornih članov. Čebelarili smo s 
približno z 802 družinama. Povprečna starost čebelarjev v našem društvu je 
57 let. V društvu pa imamo tudi mlade čebelarje, mentor je na osnovni šoli, 
učenci pa imajo svoj čebelnjak pri čebelarskem društvu. Čebelarji si želimo, 
da bi krožek obiskovalo več osnovnošolcev in srednješolcev z namenom, da 
se znanje in izkušnje prenašajo na mlajšo generacijo. 

Čebelarji aktivno in z veseljem sodelujemo s krajem. V ta namen imamo 
vsako leto v mesecu aprilu tradicionalno dan odprtih vrat za krajane, vrtec 
in osnovno šolo. V eno igralnico lovrenškega vrtca smo konec leta 2022 
namestili inhalator s propolisom z namenom, da se izvedejo raziskave, kako 
inhalator čisti in razkužuje zrak v bivalnem prostoru in omogoča manj pre-
hladov in virusnih obolenj. Tradicionalno sodelujemo pri slovenskem zajtr-
ku v vrtcu in osnovni šoli, tradicionalno sodelujemo z občinskim odborom 
za organiziranje prireditev. 
V letu 2022, v času Jezernikovih dni, smo gostili godbo na pihala  in an-
sambel Beneški fantje. Takih koncertov si lahko le želimo, saj je bil obisk 
prireditve izredno velik, odmev pa pozitiven. Tradicionalno organiziramo v 
mesecu oktobru kuhanje golaža in kostanjev piknik z namenom, da je naše 
druženje s krajem čim bolj plodno. Zelo se veselimo vsakega obiska naših 
prireditev, saj so organizirana s tem namenom. Z veseljem se udeležujemo 
sejmov na tržnici pri Manci, da lahko krajani kupijo čebelarske izdelke iz do-
mačega kraja. 
Delo predsednice Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju Angele Obrulj 
je vir navdiha in motivator hkrati, saj ji vedno uspe, da nas zna zorganizirati 
kot ekipo, kot tim, ki je pripravljen delati ob delovnih akcijah, druženjih, iz-
obraževanjih ... S svojo dobro voljo in sproščenostjo je pozitivni motivator 
vseh nas.
Med letnim zborom so nas obiskali kurenti, le ti so popestrili naše druženje 
s pozitivno, veselo energijo. Po letnem zboru je sledilo druženje in kosilo. 

Darja Pušnik, 
tajnica Čebelarskega društva Lovrenc na Pohorju



IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
Letošnjo zimo nam je narava poslala ogromno količino snežnih padavin. Naj-
več preglavic je sneg povzročal konec januarja, ko je na višje ležečih predelih 
naše občine zapadlo tudi več kot meter snega. Naš zunanji izvajalec z vsemi 
lokalnimi plužači in ekipa režijskega obrata, so napeli vse sile, da so čim prej 
vsaj zasilno vzpostavili prevoznost cest. Situacija je terjala več kot 30 inter-
vencij, kjer so nam ponovno na pomoč priskočili gasilci ter številni lovrenški 
sekači. Težek sneg je namreč povzročil nemalo preglavic, tako na cestah v 
samem centru Lovrenca, kjer se ga je moralo zaradi velike količine odvažati, 
še več težav pa je povzročal tam, kjer so se drevesa zaradi snegoloma podi-
rala in s tem povzročala neprevoznost cest. S pomočjo lovrenških sekačev in 
gasilcev se je odstranitev dreves uredila v tolikšni meri, da so se lahko nato 
ceste tudi splužile. Za vso opravljeno delo se jim še enkrat zahvaljujemo. 

Močno sneženje je povzročilo tudi izpade električne energije in telekomuni-
kacij. Velik del občine je bil brez elektrike slab dan, nekatera gospodinjstva 
pa so ostala brez elektrike več kot dva dni. Le tem smo ponudili pomoč z 
agregati. Dobro sodelovaje z Elektrom Maribor je pripomoglo k dokaj hitri 
sanaciji sicer na mnogih delih dotrajanega električnega omrežja.

Zaradi obilice snega in kasnejše poledice na naših cestah se je zimska služba 

izvajala skoraj vsak dan, bodisi zaradi pluženja snega ali pa zaradi posipa.  
Do sedaj je občina za namen izvajanja zimske službe porabila že dobrih 
100.000 EUR.
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NOV MANDAT IN NOVI ČLANI V OBČINSKEM SVETU 
TER NJEGOVIH ODBORIH IN KOMISIJAH 

Kljub temu, da je od lokalnih volitev minilo že nekaj mesecev, vam želimo pred-
staviti člane novoizvoljenega Občinskega sveta naše Občine. Njihovo delo se 
je namreč že začelo takoj po volitvah in v mesecu februarju so izvedli že svojo 
tretjo sejo, kjer so med drugim v prvem branju potrdili proračun za naslednji 
dve leti.

Občinski svet je sicer najvišji organ odločanja o 
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Naš šteje 12 članov, ki so izvoljeni za štiri leta, 
njihova mandatna doba se začne s potekom 
mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do 
prve seje novoizvoljenega sveta. Člani občinskega 
sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Tako 
so člani našega Občinskega sveta za obdobje 
2022–2026 Blaž Kraner, Špela Španbauer, Anžej 
Bečan, Marta Steinbacher, Danilo Španbauer, 
Maja Hostnikar, Bojan Kurnik, Klara Hriberšek, Sašo 
Omerzu, Sanja Miljuš Herman, Damjan Škrabl ter 
Andrej Prapertnik. 

Občinski svet ima skladno z zakonodajo tudi svoja 
delovna telesa, ki jih sestavljajo člani občinskega 
sveta ter zainteresirane in na določenih področjih 
angažirane občanke in občani. Najpomembnejši 
je Nadzorni odbor, ki   je opredeljen kot najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini, ki preverja 
namenskost in smotrnost porabe občinskih 
sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov 
občinskega proračuna. Nadzor porabe se nanaša 
na zakonitost in pravilnost porabe sredstev, 
opravlja tudi nadzor nad razpolaganjem s 

premoženjem občine. V tem mandatnem 
obdobju so člani našega Nadzornega odbora 
Alenka Deutsch, Daniela Indest ter Mihela Škrabl. 

Že na svoji prvi seji mora Občinski svet imenovati 
svojo Komisijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki predstavlja stalno delovno 
telo sveta, ki jo imenujejo izmed svojih članov. 
Komisijo sestavljajo Blaž Kraner, Danilo Španbauer 
ter Sanja Miljuš Herman.

Komisija, ki skrbi za skladnost vseh obravnavanih 
gradiv na Občinskem svetu z zakonodajo, 
dopolnjuje statut občine in poslovnik občinskega 
sveta oz. skrbi za ustrezno zakonitost odlokov in 
drugih aktov, je Statutarno pravna komisija. 
Sestavljajo jo Blaž Kraner, Danilo Španbauer, Sanja 
Miljuš Herman, Marjana Kralj ter Edvard Goričan. 

Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 
obravnava zadeve z naštetih področij ter se po 
potrebi tudi opredeljuje do gradiv s teh področij, 
ki jih obravnava Občinski svet. V naši Občini 
skrbi tudi za izvajanje projekta participativnega 
proračuna Po maje bi šlo. Člani odbora so Anžej 

Bečan, Klara Hriberšek, Andrej Prapertnik, Staša 
Pernat Lesjak ter Silva Grobelnik Mlakar. 

Za izvajanje prometne preventive in koordinacijo 
aktivnosti in ukrepov za večjo prometno varnost 
na lokalni ravni skrbi občinski Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo 
kot posvetovalno telo predstavniškega organa 
lokalne skupnosti. Njegovi člani so Zoran Krebs, 
Špela Španbauer, Sašo Omerza, Goran Poglajen 
ter predstavnika Policijske postaje Ruše, Bogdan 
Kladnik. 

Redno delovno telo Občinskega sveta je še 
Komisija za podelitev priznanj Občine Lovrenc 
na Pohorju, ki skladno s svojim pravilnikom vsako 
leto poskrbi za dodelitev občinskih priznanj. 
Sestavljajo jo Marta Steinbacher, Maja Hostnikar 
ter Vera Goričan. Prav tako je redno delovno 
telo še Svet za varstvo pravic najemnikov 
in uporabnikov javnih dobrin, ki obravnava 
tematike s tega področja in ga sestavljajo Bojan 
Kurnik, Andrej Prapertnik ter Nina Bezjak. 

Najavljamo novo rubriko in sicer bomo v vsaki 
naslednji številki Informatorja podrobneje 
predstavili enega izmed svetnikov. Želimo, da tudi 
na tak način pridobiti kakšno dodatno informacijo 
o njih in njihovem delu. Začenjamo s svetnico, 
ki je predstavnica liste »ZA LOVRENC – GREMO 
NAPREJ«, gospo Sanjo Miljuš Herman. 

ŠOLSKA PUSTNA POVORKA IN KURENTI 
Pustovala sta tudi naša osnovna šola in vrtec. Na pustni 
torek so se najprej na sprehod po Lovrencu podali 
naši najmlajši iz oddelkov vrtca, kasneje pa so se je širši 
lovrenški javnosti predstavili učenci osnovne šole in 
njihovi učitelji. Ponovno so se zelo potrudili in potrdili rek, 
da domišljija ne pozna meja. 

Prostore Občine Lovrenc na Pohorju pa so obiskali 
varovanci VDC Polž Maribor, ki so prišli pozdravit župana 
in vsem Lovrenčanom zaželet pozitivno naravnano in 
zabavno leto 2023.

Da bi res odgnali letošnjo zimo, so nas obiskali tudi 
kurenti Etnografskega društva Ježevka iz Ptuja. Županu 
Občine Lovrenc na Pohorju, gospodu Marku Rakovniku, 
so predali svojo poslanico in zaželeli njemu in vsem 
krajanom veselja, zdravja in zabave v letošnjem letu. Kot 
je že stalnica, so kurenti obiskali vse kotičke Lovrenca in 
privabili na ulice številne Lovrenčane, ki smo jih seveda 
z veseljem pozdravili in uživali v njihovih norčijah. Na 
snidenje prihodnje leto!

(foto Anžej Bečan)

LOVRENŠKA POLICA ZA PISANO BESEDO
Z veseljem vas obveščamo, da lahko ob obisku lovrenškega oddelka Mariborske knjižnice po novem poleg vsega ostalega nabora 
knjig in drugega knjižničnega gradiva, obiščete tudi poseben knjižni regal, ki se imenuje "Lovrenška polica". Na tem regalu so zbra-
na vsa knjižna dela, ki so jih ustvarili lovrenški avtorji oz. v katerih je osrednja tema Lovrenc na Pohorju. "Lovrenška polica" je plod 
sodelovanja Mariborske knjižnice in Občine Lovrenc na Pohorju, ki je poskrbela za izdelavo regala. Vljudno vabljeni!

Počitniško druženje 
V času letošnjih zimskih počitnic smo organizirali dva dneva počitniških 
aktivnosti. Prvi dan smo izvedli delavnico peke "mišk". Izdelali smo si 
posodice, jih pobarvali in vanje položili svoje slastne miške. Seveda smo 
jih na koncu tudi z veseljem pojedli. Naslednji dan pa smo si ogledali 
kino predstavo z naslovom Titina in si zraven privoščili manjši prigrizek. 

OB POLNI LUNI PO RDEČEM BREGU
Pozimi so dnevi krajši in ob obilnem snegu se težko spravimo na daljše izlete. Zato smo trdo snežno 
podlago in svetlobo bližajoče se polne lune izkoristili v začetku februarja za nočni pohod na Rdeči 
breg. Od Križne cerkve smo se podali mimo Marijinega studenca in preko Slepnice do Pušne njive in 
naprej mimo Bernavsla proti Kohu. Na travniku pod Doverjem smo naleteli na globok mehek sneg in 
kar nekaj truda je bilo potrebnega, da smo prigazili do Koha. Po krajšem počitku in okrepčilu smo se v 
soju naglavnih svetilk pričeli skuščati mimo Kapusa in Mlačnika nazaj do izhodišča. Pot v prijetni družbe 
je hitro minila, razgledi na Lovrenc ob soju lune pa so bili čarobni. 

Tekst in foto: Anžej Bečan

Gledališka predstava »SMRK-AV-CI«
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika nas je osnovnošolska dramska skupina razveselila s predstavo z naslovom "KI GA JE KOKLJA BRCNILA". Izre-
dno zanimiva predstava nas je preko sodobnega načina gledališkega izražanja peljala skozi zgodovino Slovencev in slovenskega jezika. 
Za kulturni dogodek, ki je ponovno navdušil polno dvorano KD Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju, so poskrbeli učenci dramske skupine "Smrk-av-ci" OŠ 
Lovrenc na Pohorju, ki že vrsto let ustvarjajo gledališke predstave pod taktirko mentoric Barbare Rocek Bregar in Mateje Žerjav. Čestitamo!

STAND UP TOŠ
Dan po prazniku kulture, je oder KD Lovrenc na Pohorju s 
svojim izredno tankočutnim in vedno aktualnim smislom za 
humor prevzel stand up komik in gledališki igralec Tadej Toš. 
Tadej je ponovno navdušil in poskrbel za dve uri neprekinje-
nega smeha številnih obiskovalcev.

SKUPNA OBČINSKA 
UPRAVA MARIBOR

Županje in župani občin ustanoviteljic Skupne občinske upra-
ve Maribor, ki z namenom skupnega izvajanja nalog inšpekcij-
skega in redarskega nadzora, varstva okolja, notranje revizije, 
urejanja prostora, civilne zaščite ter požarnega varstva zdru-
žuje 18 občin ustanoviteljic, so se v mesecu januarju sestali na 
rednem delovnem srečanju. Gostiteljica tokratnega dogodka, 
katerega osrednja tema je bila predstavitev novega Zakona o 
cestah, je bila Občina Selnica ob Dravi.

Sem Sanja Miljuš Herman, univerzitetna diplomi-
rana pravnica, z izkušnjami v turizmu, odvetništvu, 
bančništvu in na pravno kadrovskem področju, 
po novem pa tudi na samostojni poslovni poti. 
Lovrenc na Pohorju je moj dom že skoraj 25 let, ko 
sem se polna navdušenja in pričakovanja iz Mari-
bora preselila v ta zeleni raj. Z možem sva si tukaj 
ustvarila družino in skupaj s hišo prevzela tudi na-
ziv »gobarja«.
Sem mati in žena, soseda in prijateljica, popotnica 
in humanitarka. Skoraj vsak dan grem skozi naš 
kraj, obiščem večino prireditev, aktivna sem v turi-
stičnem društvu, planinskem društvu in v komisijah 
občinskega sveta.
Življenjske in poslovne izkušnje so moje največje 
bogastvo, skozi katere sem pridobila dobro mero 
preudarnosti in umirjenosti in to so vrline, ki jih s 
pridom izkoriščam tudi pri mojem delu kot občin-
ska svetnica.  
Za Lovrenc in Lovrenčane si z veseljem vzamem 
čas, prisluhnem in pomagam, če se le da.        Sanja Miljuš Herman

PREDSTAVLJAMO OBČINSKE SVETNIKE


