
 
 

Planinsko društvo Fram 

prireja 
                     

v soboto, 21. junija 2014, 

1. skupni izlet s pobratenim  

Obalnim planinskim društvom Koper 

  

nnaa  LLOOVVRREENNŠŠKKAA  JJEEZZEERRAA  IINN  
BBOOTTAANNIIČČNNII  VVRRTT  PPIIVVOOLLAA  

 
 

 
      

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
Po uradnem podpisu listine o pobratenju med Obalnim planinskim društvom Koper in 
Planinskim društvom Fram je napočil tudi čas, da besede spremenimo v dejanja. In kaj je za 
planince lepšega, kot druženje s prijatelji v lepotah narave. Zato smo za prvi skupni izlet na 
našem lepem koncu Slovenije izbrali pohod na Lovrenška jezera ter ogled botaničnega vrta 
Pivola.  

 

      



 

PREVOZ:  
ZBIRALIŠČE:  
STROŠEK:   okoli 4 € vstopnina v vrt 
POVRATEK:  
HOJE: okoli 3 ure zmerne hoje + ogled botaničnega vrta 

VOŽNJA:  
HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost okrepčila na koči 
OBVEZNA     
OPREMA IN 
POGOJI: 

primerna pohodna obutev in oblačila, zaščita 
pred soncem in klopi, pohodne palice … 

VODNIKA: 
Gregor Brezočnik, Aleš Brezočnik (PD Fram) 
Aldo Zubin (OPD Koper) 

INFORMACIJE IN 
PRIJAVE: 

 

 
 
 

V pričakovanju prijetnega druženja v objemu Pohorja – VABLJENI! 



Lovrenška jezera 
 

Na vrhu Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in Velke, leži šotno barje z 11 do 22 jezerci, 

odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. To značilno grebensko barje, nastalo pred 6000 

do 8000  leti, se je iz mineralnega močvirja spremenilo v visoko barje z do 290 cm globoko 

segajočo šoto. Večji del 16 ha velikega šotišča porašča ruševje in značilne vrste visokega 

barja: rožmarinka, okroglolistna rosika, razne vrste šotnih mahov, alpski pupek idr. Lovrenško 

barje je največje v Sloveniji in najjužneje ležeče barje v Evropi na silikatni podlagi. Je del 

gozdnega rezervata Lovrenška jezera. 
 

Posebni tip življenjskega prostora, ki ga najdemo na vrhu slemena, predstavljajo Pohorska 

barja. Nahajajo se na nadmorski višini 1.510 do 1.520 m in so najviše ležeča barja Južne 

Evrope. Jezera nastala na tem območju so poimenovali Lovrenška jezera. Celotno barje nima 

nobenega površinskega dotoka in se napaja izključno iz padavinskih voda. Rastline so zato 

odvisne od hranil revne padavinske vode. Rastlinstvo visokih barij je prilagojeno takšnemu 

življenju in se razlikuje od rastlinstva okolice. Šotni mah, ki je poglavitna rastlina barij, ima 

svojevrstno sposobnost, da navzgor stalno priraščajo mladi poganjki, spodnji deli pa se 

postopoma spreminjajo v šoto. Šota in šotni mah imata veliko sposobnost zadrževanja vode, 

kar se še posebej pozna v sušnih obdobjih. Območje gozdnega rezervata Lovrenških jezer se 

razprostira na površini 22 ha in predstavlja del največjega slovenskega gozdnega rezervata, 

velikega 522 ha, na področju Pohorja. 

 

Botanični vrt Pivola  
V botaničnem vrtu obiskovalce domača in tuja flora. Vrt si je mogoče ogledati samostojno ali 

z vodenim ogledom po predhodni najavi. Poleg predstavnikov domače flore, še posebej tiste, 

ki nas obkroža v neposredni okolici (na Pohorju in severovzhodni Sloveniji), si bomo ogledali 

tudi predstavnike dreves, grmov, trajnic, zdravilnih in vodnih rastlin iz Azije, Afrike, Amerike in 

Avstralije. Pestrost rastlinstva lahko na primer ponazorimo z nasadom domačih in eksotičnih 

dreves, kjer med drugim rastejo tudi: 120 let stare sekvoje, klek z obsegom 364 cm, 

kavkaške jelke, kanadske čuge, Lawsonove ciprese, rdečelistna bukev, macesni, magnolije ... 

 

Pripravil: Aleš Brezočnik, PD Fram 

 


