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Od brega, do brega

Glede na to, da so se pričeli rahljati ukrepi 
v zvezi s širjenjem korona virusa, bomo 
tudi aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru 
civilne zaščite, zmanjšali. Ob tej priložno-
sti bi se želeli zahvaliti občankam in 
občanom občine Lovrenc na Pohorju, ki 
so se v zadnjih mesecih obnašali odgovo-
rno in so upoštevali ukrepe in omejitve, ki 
so veljali v naši državi.

Globok poklon in zahvalo zaslužijo pros-
tovoljke in prostovoljci, ki so v teh dneh 
nesebično pomagali. Iskrena hvala pros-
tovoljkam, ki so neumorno šivale maske 
za prebivalce naše občine. Hvala tudi 
prostovoljcem, ki so dežurali pred trgov-
inami s prehrano, na pošti in pri Zbirnem 
centru za odpadke.

Iskrena hvala vsakemu posamezniku, ki 
je pripomogel k temu, da smo v teh težkih 
dneh delovali kot skupnost, ki je solidar-
na, sočutna in ima občutek za pomoč.

Ob začetnih nerodnih in negotovih kor-
akih smo skupaj z županom, občinsko up-
ravo, člani in članicami Civilne zaščite in 
ne nazadnje tudi s prostovoljci vzpostavili 
organizacijo in način dela, ki je bil med 
ljudmi sprejet. Veliko je k temu pripo-
moglo sprotno informiranje na spletnih 
straneh občine in družbenih omrežjih. Do-
brodošle so bile tudi informacije v tiskani 
obliki, ki so dosegle vsako gospodinjstvo.
Hvala tudi posameznikom, ki so bili 
okuženi z novim koronavirusom in so to 
javno izrazili. Zahvala gre tudi vsem vam, 

drage občanke in občani naše občine, ki 
teh ljudi niste stigmatizirali in izključevali.
Kot vemo prav vsi, je v slogi moč in tako 
naj ostane tudi v prihodnje.

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Štab Civilne zaščite
Občine Lovrenc na Pohorju 

Ob umirjanju epidemije ostaja ključnega pomena dosledno spoštovanje ukrepov fizičnega 
distanciranja, higiene rok in kašlja ter izolacije bolnih.

REDNO IN TEMELJITO
UMIVANJE ROK Z MILOM

UPOŠTEVANJE HIGIENE
KAŠLJA

SPOŠTOVANJE PRAVIL 
FIZIČNEGA DISTANCIRANJA

V PRIMERU BOLEZENSKIH
ZNAKOV OSTANEMO DOMA

Štab Civilne zaščite
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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 d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

Zaradi novih investicij nekoliko nižje subvencije za komunalne storitve

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

Dograjevanje vodovodnega in komu-
nalnega omrežja je v naši občini, ki je 
po površini velika in razpršeno poselje-
na, dolgoročna naloga in zaveza, ki je in 
še bo terjala veliko finančnih sredstev. 
Za lažjo predstavo je na sliki prikazano 
vodovodno omrežje. Del tega je bilo zgra-
jenega v sklopu Medobčinskega projek-
ta vodooskrbe I. in II. faza. Z njim je bila 
omogočena dodatna oskrba javnega 
vodovoda Lovrenc na Pohorju, vendar 
povezave iz smeri Ruš ne uporabljamo, 
ker imamo sami zadostne količine pitne 
vode. Vodovod oskrbujemo iz treh ak-
tivnih vodnih zajetij: Vrelenk, Šlaus in 
Pergauer. 

Z vodo se želimo še naprej oskrbovati 
iz lastnih zajetij, zato nas v bližnji pri- hodnosti čakajo investicije za postavitev 

dodatnih objektov za akumulacijo pitne 
vode, ki so zaradi vedno večjih sušnih 
obdobij, večje porabe oz. večjega števila 
gospodinjstev nujno potrebni. Načrtu-
jemo in raziskujemo možnosti širitev 
vodovodnega omrežja za naselja Rdeči 
Breg, Recenjak, Ruta in Kumen, oziroma 
povsod tam, kjer še ni javnega vodovo-
da. Predvidena je gradnja vsaj še enega 
novega vodohrana večje kapacitete (cca. 
200 m³) na višji nadmorski višini, ki bi 
omogočila oskrbo celotnega območja 
občine na gravitacijski način. Predvidene 
so tudi obnove preostalih objektov vod-
ooskbe (razbremenilnikov, vodohranov) 
ter vzpostavitev daljinskega nadzora.

Vedno hitreje se bliža obnova vodovo-
da in kanalizacije skozi trško naselje, ki 
se bo izvedla sočasno z rekonstrukcijo 
državne ceste. Na tem mestu z veseljem 
sporočamo, da smo z izbranim izvajal-
cem že podpisali pogodbo za rekonstruk-
cijo vključno z vodovodom, pločniki, me-
teorno kanalizacijo, cestno razsvetljavo 
in komunikacijskimi vodi. Končuje se 
tudi javni razpis za izvedbo fekalnega 
kanala. Ob rekonstrukciji bo izveden nov 
vod skozi trško naselje ter izvedena pov-
ezava vodovodnega kraka do prečrpalne 
postaje Lovrenc (križišče Mariborske in 
Kovaške ceste). Obnoviti bo potrebno vse 
vodovodne priključke ter priključke na 
kanalizacijsko omrežje na trasi. 

Zaradi vseh naštetih potreb, ki seveda 
pomenijo pristop in izvedbo večjih inves-
ticij,  je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju na svoji zadnji redni seji konec 
aprila sprejel odločitev, da pričnemo 
pristopati k nižanju subvencij gospodin-
jstvom s področja oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja komunalnih voda. Znesek, ki je 
letno potreben za imenovane subvenci-
je, namreč znaša približno 130.000 EUR. 
Da obremenitev za gospodinjstva ne bi 
bila prevelika, bomo subvencije zniževa-
li postopno. Skupni znesek subvencij se 
bo zmanjšal najprej na približno 100.000 
EUR letno. Nove potrjene cene komunal-
nih storitev, ki bodo za gospodinjstva, 

priključena na vodovodno in kanalizaci-
jsko omrežje veljale od 1. 6. 2020, bodo 
tako za povprečno gospodinjstvo višje za 
3,20 EUR, za gospodinjstva, ki niso prikl-
jučena na kanalizacijsko omrežje, pa bo 
cena višja za 2,20 EUR. S 1. 6. 2020 se bo 
spremenil tudi znesek na položnicah za 
uporabnike, ki živijo v večstanovanjskih 
stavbah, saj se mora način obračunavan-
ja uskladiti s pravno podlago iz leta 2012. 
Privarčevana sredstva bomo namensko 
porabili za prej opisane investicije. 

Pitna voda je vedno bila in vedno bo pomembna, strateška dobrina. Veseli in hvaležni smo, da so naša 
zajetja globoko v gozdovih, kjer se ne izvajajo dejavnosti, ki bi ogrožale vire pitne vode. V zadnjih letih 
smo zgradili približno 30 km novega vodovodnega omrežja, šest novih objektov za oskrbo s pitno vodo, še 
vedno pa so potrebna znatna sredstva za obnovo preostale vodovodne infrastrukture ter širitev vodovod-
nega omrežja na območja občine, kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda še ni zagotovljena. Z re-
konstrukcijo trškega jedra se odpira tudi velika investicija v obnovo vodovoda in kanalizacije.

Vodovodno omrežje v občini Lovrenc na Pohorju

Vodohran Bitner

Kljub dolgoročno začrtani smeri 
zniževanja subvencij je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju zaradi iz-
bruha epidemije sprejel paket sklepov, 
s katerimi je v času epidemije olajšal 
finančno breme gospodinjstvom in 
občanom. Med drugim je sprejel sklep, 
s katerim se je v mesecu marcu cena 
omrežnine znižala za 50 odstotkov, za 
mesec april in maj pa se omrežnina 
za pitno in odpadno vodo gospodinjst-
vom sploh ne obračuna. To pomeni, da 
je uporabnik s priključkom vodomera 
dimenzije DN 20 v mesecu aprilu in 
maju prejel položnico, zmanjšano za 
4,50 EUR. Občinski svet bo v primeru 
drastičnega poslabšanja razmer zara-
di razglašene epidemije o teh ukrepih 
ponovno odločal.

OBČINSKA UPRAVA PONOVNO 
ODPRTA ZA STRANKE

Obiskovalce naprošamo, da dosledno 
upoštevajo preventivne ukrepe za 

preprečevanje širjenja okužb.

OBČINA
LOVRENC
NA POHORJU
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Denarna pomoč za novorojence in starostnike
Občina obvešča vse starše novorojencev, da lahko uveljavljajo pravico do enk-
ratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Prav tako nismo pozabili na starejše 
občane nad 75 let, ki lahko denarno pomoč izkoristijo enkrat letno. Obe vlogi sta 
dostopni na naši spletni strani in na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju.

Poskrbimo, da narava ostane čista in neokrnjena Zeliščarke svetujejo

JAVNI RAZPIS: Razvoj kmetijstva in podeželja
Obveščamo vas, da je bil v mesecu marcu na 
naši spletni strani in na oglasni deski v pros-
torih občinske uprave objavljen javni razpis za 
dodelitev državnih pomoči za ukrepe za ohran-
janje in spodbujanje razvoja KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA v občini Lovrenc na Pohorju. Sred-
stva se dodeljujejo po Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Lovrenc na Pohorju za programsko obd-
obje 2015 – 2020 (UGSO, št. 52/2015 in spremem-
ba št. 19/2016) po šestih ukrepih. 
Zainteresirane vabimo, da se prijavijo na javni 
razpis do 31. 7. 2020.

Nova gospodinjska učilnica
V Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju od 
konca lanskega leta učne ure gospodin-
jstva potekajo v novi, moderno oprem-
ljeni gospodinjski učilnici. Našim os-
novnošolcem so tako za kulinarična 
ustvarjanja na voljo vsi potrebni kuhin-
jski aparati, posoda ter drugi pripomoč-
ki, ki jim bodo pomagali pri pridobivanju 
praktičnih znanj in veščin.

ČEMAŽ
Pomlad nas ima letos malce za nor-
ca. Člani zeliščarskega krožka Srčna 
moč ne vemo, če ni prišla morda že 
lanskega novembra, tudi ne vemo, 
kako je z medvedom, vemo pa, da 
čemažu ponekod rečejo tudi »med-
vedov luk« in da ga ima ta kosmat-
inec zelo rad. Nikoli se ne zmoti in 
ne loti se ne šmarnice, ne kačnika 
in tudi ne jesenskega podleska. Je 
previden. Bodimo taki tudi mi. Hi-
trost, površnost in grabežljivost pri 
nabiranju čemaža so lahko usodni. 
Od marca do junija ga v strnjenih 
preprogah najdemo v senčnih in 
polsenčnih gozdovih. Najdemo pa 
ga lahko tudi že v marsikaterem 

lovrenškem vrtu.
Užitni so vsi deli te po česnu močno 
dišeča rastline:

• liste nabiramo v marcu in aprilu 
za pesto, solate, juhe, rižote,

• socvetje z belimi zvezdastimi 
cvetovi nabiramo v aprilu in 
maju za solate, namaze, de-
koracijo,

• plodove lahko maja in junija pri-
pravimo podobno kot kapre,

• čebulice nabiramo poleti ali 
jeseni, ko nadzemni del skoraj 
izgine.

Razstrupljevalni učinek čemaža je 
dobro znan medvedom, ki ga uživa-
jo, da se po zimskem spanju očistijo 
neželenih snovi in poživijo orga-
nizem. Poleg tega da učinkovito čisti 
telo in kri, pomaga čemaž uravnava-
ti in zniževati krvni tlak ter holester-
ol, ker preprečuje nalaganje maščob 
na stene žil pa ga preventivno uživa-
mo za preprečevanje poapnenja žil 
(ateroskleroze). Uživanje priporoča-
mo tudi pri preprečevanju in lajšan-
ju težav pri nekaterih boleznih jeter, 
pljuč in žolčnika.

Zeliščarski krožek SRČNA MOČ

Pomlad je že v polnem razcvetu, zato se ljudje pogosteje 
odpravljamo ven, v naravo. Da bodo naši sprehodi še prijet-
nejši, poskrbimo, da za seboj ne bomo puščali smeti, ampak 
jih bomo odložili v za to namenjene posode za odpadke. Če 
smo na sprehodu s svojim štirinožnim prijateljem, ga imej-
mo na povodcu in za njim ne pozabimo počistiti. Pobiranje 
pasjih iztrebkov ni pomembno zgolj iz estetskih razlogov, 
temveč tudi zdravstvenih, saj lahko škodijo tako zdrav-
ju naših ljubljenčkov kot tudi nas samih. Z odgovornim 
ravnanjem ohranjajmo naš kraj čist in prijazen!

Letni program športa za leto 2020
9. 5. 2020 je začel veljati nov Odlok o so-
financiranju letnega programa športa v 
občini Lovrenc na Pohorju, ki ureja sofi-
nanciranje javnega interesa na področju 
športa. Sprejet je bil tudi Letni program 
športa za leto 2020, na podlagi katere-
ga je objavljen javni razpis za področje 
športa.
Celotna razpisna dokumentacija je obja-
vljena na spletni strani: www.lovrenc.si 
Vse zainteresirane vabimo, da si na naši 
spletni strani ogledajo pogoje razpisne 
dokumentacije in oddajo vlogo v zahtev-
anem roku.

Ureditve gospodinjske učilnice ne bi 
mogli izvesti brez pomoči in donatorskih 
sredstev podjetij Mega Metal d.o.o. in As-
falting d.o.o. ter gospoda Draga Dolinška, 
zato se jim iskreno zahvaljujemo. Hvala 
tudi vsem izvajalcem, Hišnemu servisu 
Mumel, Elektru Javornik in arhitektu, 
gospodu Sašu Uranu ter vsem, ki so ka-
kor koli prispevali k uresničitvi projekta.
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Dela ob Radoljni v polnem teku
Preko Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode smo za letošnjo leto uspeli zagotoviti 
znatna sredstva za ureditev struge Radoljne, ki so nastale kot posledica neurja 2019. Omenjena direkcija bo tako letošnjim 
delom namenila kar okoli 100.000 EUR iz naslova Sklada za vode.

Umetnost kleklanja razstava Maje (Arl) Fras
Klekljarska obrt se je v Evropi začela 
že v srednjem veku, ko so čipke postale 
modna dragocenost za dvore in visoko 
družbo. Klekljanje čipk je danes razšir-
jeno po vsej Sloveniji, čeprav večina 
ljudi to dejavnost še vedno povezuje z 
Idrijo, Žirmi in Železniki. Prvi znani do-
kument o idrijski čipki sega že v 17. sto-
letje. Takrat so v Idriji klekljale rudarske 
žene predvsem zato, da so izboljšale 
gmotno stanje svojih družin, največji 
razcvet pa je doseglo klekljanje po letu 
1870. V tem času se je Idrija uveljavi-
la kot evropsko čipkarsko središče, v 
katerem se je klekljanje širilo do prve 
svetovne vojne, po letu 1920 pa je ta 
umetnost začela počasi nazadovati. Po 
tem obdobju je mojstrica Ivanka Fer-
jančič v Idriji ustanovila čipkarsko šolo, 
ki še vedno deluje in vzgaja nove rodove 
klekljaric. Te so v skupinah po domovih 
ob svojem ustvarjanju razvijale prijatel-
jstvo, se kratkočasile ob raznih pripov-
edih, plemenitile bivanjsko kulturo ter 
razvijale nove vzorce čipk. Idrijci so za 
razvoj klekljanja poskrbeli tudi s festi-
valom idrijske čipke - prvega so prip-
ravili že leta 1955. Leta 2017 pa so Idrija 
in ostala slovenska mesta, povezana s 
klekljano in šivano čipko prejela veliko 
priznanje Medvladnega odbora UNES-
CA, za kulturno dediščino človeštva. 
Klekljarsko razstavo neprecenljive 
vrednosti smo si imeli čast ogledati 
prav v sklopu prve letošnje razstave 
PD fotosekcije. Pričarala nam jo je go-
spa Maja Fras, ki jo Planinsko društvo 
še bolje pozna kot planinsko vodnico. 
Skozi najin pogovor pred obiskovalci 
razstave in ob njenem prikazu klekljan-
ja so se odpirale poti, od samih začetkov 
njenih šivov, pa do današnjih vzorčkov 

in čipk. Vsi prisotni smo imeli priložnost 
začutiti, kako lepo in hkrati pomembno 
je to delo. Velikega navdušenja nad nje-
no predstavitvijo ni bilo mogoče skriti. 
Na stenah našega prireditvenega pros-
tora so razstavljene njene eminentno 
izdelane čipke in nemogoče je prešteti 
vse ure, ki jih Maja presedi, sklonjena 
pod prosojno svetlobo s šivankami, be-
limi nitkami in kleklji v rokah.  Te časti 
vredne izdelke izroča svojim najdražjim 
v poklon. Verjamem, da z iskrico v srcu 
pričakuje, ali bodo ljudje znali dovolj 
spoštljivo hraniti mehkočutne stvaritve, 
ki jim jih izroča v varstvo. Nagrada za 
trud njenih del so lahko samo sijoče 
oči, nič drugega jih ne more poplačati. 
Maja je med pogovorom prav tako de-
jala, da ročne spretnosti živijo z nji-
hovo družino. Od prababice, babic, 
dedkov, očeta in mame so se prenesle 

nanjo. Mama je pletla, sedaj kvačka 
in veze čudovite prtičke ter zavese, ki 
krasijo njihov dom. Prav njej gre na-
jvečja zasluga in zahvala, saj je dala 
pobudo, jo opogumila ter ji pomaga-
la zbrati vse izdelke za to razstavo. 
Starša sta ponosna na njene klekl-
jarske ustvaritve, zato imajo poseb-
no mesto na stenah njunega doma. 
Vsako čipkarsko delo naše sokrajanke 
Maje Fras je reprezentativno, saj izhaja 
iz samega začetka, ki skozi ustvarjal-
ni proces zori in dozori v stvaritev, ki 
preseneča s svojo precizno dovršenos-
tjo, lepoto ter navdihom. Glede na to, 
da smo na začetku novega desetletja 
in da se takšna razstava v našem kra-
ju ne zgodi ravno vsako leto, vabim 
vse, ki ste željni lepote, da si jo ogle-
date, saj bo na ogled ves mesec marec!

Mojca Polona Vaupotič

FOTO:Peter Sgerm 

Gre za strogo namenska sredstva za saniranja posledic neurij. San-
iranja potrebnih odsekov ob naših osrednjih potokih Radolnja in 
Slepnica je sicer več, skozi natančen pregled upravičenosti pa so se 
bili za dejansko sanacijo določeni štirje odseki ob Radoljni: 
 - Odsek 1: Kumen 5, 
 - Odsek 2: Ob Radoljni 1-15, 
 - Odsek 3: Ob Radoljni 47 in 
 - Odsek 4: Pregrada. 
Dela, ki jih izvaja podjetje VGP – Drava d.o.o., so se v začetku apri-
la 2020 začela na odseku 3 – Ob Radoljni 47 in so na tem odseku 
že končana. Saniralo se je dno potoka, pragovi in uredile jazbice, ki 
bodo dolgoročno pripomogla k manjšemu spodjedanju.

Prav tako so se že v aprilu zaključila dela na odseku 1 – Kumen 5, 
kjer struga Radoljne izpodjeda travnik oz. je bila že nevarno blizu 
ceste. Tudi tukaj se je z dodatnimi pragovi, ojačanimi stenami ter 
izgradnjo usmerjevalnih jazbic struga ustrezno preusmerila.
Dela se že nadaljujejo na odseku 2, medtem ko bo odsek 4 – čiščenje pregrade pod Sgermom na vrsti v naslednjih mesecih.

Čistilna akcija
Čistilno akcijo, ki smo jo v mesecu marcu zaradi epidemije že prestavili, smo tudi minulo soboto morali žal odpoveda-
ti. Tokrat nam jo je zagodel dež. Čeprav smo organizatorji do zadnjega upali na izboljšanje vremena, je na koncu padla 
odločitev, da je varnost sodelujočih na prvem mestu, zato se akcija ni izvedla. Vsem, ki ste bili pripravljeni sodelovati in 
vsem, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji, se iskreno zahvaljujemo. Prav tako se vam zahvaljujemo za odlično med-
sebojno komunikacijo in odzivnost.

Hvala vam, da vam je mar za ohranjanje čistoče in lepot našega kraja. Se vidimo na ČISTILNI AKCIJI 2021!


