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Od brega, do brega

Zaključek leta OŠ Lovrenc
Na vrata že trka mesec december, mesec 
topline, veselja, radosti, lepih želja, ob-
darovanj in pričakovanj. Da je skok v ta 
mesec še lepši, smo se v torek, 3. 12. 2019, 
ob 17. uri, v Večnamenski športni dvora-
ni zbrali na prireditvi ob zaključku leta 
z naslovom Božična zgodba. Z bogatim 
kulturnim programom smo popestrili 
predpraznični čas. Predstavili smo se 
s plesom, igranjem na violino, prisluh-
nili smo OPZ in MPZ ter vrtčevskemu 
zborčku. Osnovno vodilo prireditve so 
bile knjige, zato so učenci prireditev pov-
ezovali s citati iz knjig ter mislimi o kn-
jigah, s katerimi so okrasili smrečico.
Na koncu nas je nagovoril predsednik 
šolskega parlamenta, Lenart Bernhard, 
in nas povabil k bazarju, ki je sledil po 
prireditvi. Tako so prijetno praznično 
vzdušje popestrile še bogato obložene 
mize z izdelki, ki so jih učenci izdelali na 
tehničnem dnevu. Na bazarju smo zbi-
rali prostovoljne prispevke, ki jih bomo 
namenili za nakup knjig za šolsko kn-
jižnico. Zbrali smo 1.565,02 eur, za kar 
smo vsem iskreno hvaležni. Skupaj smo 
preživeli prijetno popoldne kot uvod v 
praznični december. Veseli smo, da živi-
mo med ljudmi, ki znajo odpreti svoja 
srca.

Katja Herič, prof.
MePE Rosika Arhiv Rosika 

MePZ ROSIKA - zgodba z zlatim koncem
Jesenski meseci so bili za  Mešani pevs-
ki zbor Rosika pestri in precej drugačni 
kot doslej. Pripravljali smo se namreč na 
regijsko tekmovanje odraslih pevskih 
zasedb Štajerske in Pomurja. V marcu 
smo na območni reviji  odraslih pevskih 
zborov in malih vokalnih skupin, kate-
ro je strokovno spremljal Tomaž Habe, 
bili prvič predlagani za regijski nivo. 
Že tega uspeha smo bili izjemno veseli. 
Sledila je prijava na tekmovanje, kjer je 
komisija ocenila, da se lahko udeležimo 
tekmovanja v dvorani Union v Mariboru. 
Tako smo se 23. novembra 2019 skupaj s 
še 11 zasedbami predstavili občinstvu in 

tričlanski komisiji v sestavi Dani-
ca Pirečnik, Monika Fele in Gregor 
Klančič. Odpeli smo štiri pesmi 
in za doseženih 85,7 točk prejeli 
zlato priznanje. Naša prva tek-
movalna izkušnja se je s pomočjo 
znanja našega zborovodje Uroša 
Jurgeca ter ob  skupni neomajni 
volji in ljubezni do petja, razplet-
la v zgodbo z zlatim koncem. Bo-
gatejši za to dragoceno izkušnjo 
že neučakano zremo proti novim 
pevskim izzivom.

Marinka Paulič
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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: Comtec d.o.o.
Naklada: 1500 izvodov

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

Družili smo se v knjižnici Lovrenc

Martinovo v znamenju godb Slovenije
Na  martinovo soboto, 9. novembra 2019, je v Ormožu potekalo 24. tek-
movanje godb Slovenije za pokal Vinka Štrucla. Na tekmovanju, ki spod-
buja kvalitetno izvajanje programov zabavne glasbe za pihalne orkestre, 
so nastopili tudi člani pihalne godbe PGD Lovrenc na Pohorju. S sklad-
bami Show time, Abracadabra in Cancan so osvojili 92,5 točke, kar jim je 
prineslo absolutno 3. mesto v vseh kategorijah, ZLATO plaketo s pohvalo 
in v skupini do 34 članov, tudi POKAL VINKA ŠTRUCLA.  Za velik dosežek 
jim iz srca čestitamo in želimo veliko uspehov še v prihodnje!

Oskar Kranjc

Županovo voščilo

Dan po Veselem dnevu kulture in 
dan pred Miklavževim prihodom 
je otroke v Knjižnico Lovrenc, na 
praznično ustvarjalnico, povabila 
knjižničarka Tina. Knjižnica se je 
odela v praznično vzdušje. Skupaj 
z otroki in njihovimi starši smo 
si pričarali en resnično poseben 
ustvarjalen popoldan. Otroci so 
iz različnih materialov izdelovali 

okraske zase in za knjižni-
co. Najrazličnejša pravljična 
bitja so nastajala izpod prst-
kov naših najmlajših članov. 
Mamice, vzgojiteljica Nana 
in učiteljica Natalija pa so 
pomagale pri najzahtevne-
jših “ustvarjalnih projektih”. 
Snežaki, angelčki, snežinke, 
papirnate bombice za božično 
jelko in drugo zimsko okrasje 
je postalo dekoracija za našo 
knjižnico. Tako smo tudi kn-
jigam, našim najzvestejšim 
prijateljicam, ki vztrajno, tiho 
in potrpežljivo čakajo svoje 
bralce na policah, pripravili 
praznično obarvano okolje, 
v katerega vljudno vabimo 
prav vsakega izmed vas, dra-
gi Lovrenčani! In veste kaj? 
Naj vam prišepnem tole in-
formacijo... še eno zelo za-
nimivo, v še bolj pisane barve 
odeto pravljično delavnico, 
pripravlja naša knjižničarka 
Tina...velikonočno....pa naj 
to zaenkrat ostane še skriv-
nost...nikar me ne izdajte...

Ana Pernat

foto: Matej Maček

Spoštovane občanke in občani.
Leto se neizbežno izteka in prihajajo 
dnevi, ki nas vsako leto navdihujejo. To je 
čas, ko tudi sami sebi dolgujemo, da up-
očasnimo korak, umirimo besede in misli 
ter svoje pozornosti delimo z vsemi, ki jih 
imamo radi. Decembrska čarobnost ni le 
v mamljivih izložbah, pisanih okraskih in 
lesketajočih lučeh. Najbolj pristna je v nas 
samih, naših srcih, toplih nasmehih, pri-
jaznih dejanjih. Korakanje v nova pričako-
vanja tiho spremlja občutek neučakanos-
ti, pa tudi kanček strahu pred neznanim. 
A nova vrata, ki se odpirajo, nas vabijo, 
da vstopimo. Zato vstopajmo pogum-
no. Za zavzetost in trud, odlično delo in 
sodelovanje se zahvaljujem zaposlenim 
v občinski upravi, zavodih in društvih, 
svetnikom, odbornikom, ter vsem, ki se 
trudite za Lovrenc. Menim, da skupaj do-
bro skrbimo za našo občino. Iskrena hva-
la Vam, cenjenim občankam in občanom 
ter prijateljem, za dobronamerne nasvete. 
Na pragu vstopa v novo leto Vam v imenu 
Občine Lovrenc na Pohorju in v svojem 
imenu želim veliko sreče, veselja, prijet-
nih trenutkov in trdnega zdravja.

Marko Rakovnik, župan
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Zeliščarke svetujejo
Čarobni prazniki so tu. V avli Os-
novne šole Lovrenc na Pohorju je  
dišalo po cimetu, vaniliji, oranžah… 
Ogrel nas je topli zeliščni čaj, pri-
griznili smo domače piškotke in 
poklepetali ob svečkah. Ves ta čar 
je bila naša Čajanka. Že 11 let vas  
razvajamo z zanimivimi gosti in  s 
svojimi dobrotami. Pričaramo praz-
nično vzdušje in ponudimo to, kar 
skozi vso leto pridno nabiramo, 
sušimo, sestavljamo, pakiramo. Vse, 
kar raste tu, kjer smo doma. Imamo 
veliko izdelkov, pridobile smo precej 
znanja, a narava ponuja neskonč-
no razkošje zelišč, začimb, rastlin, 
plodov….
Na letošnji Čajanki niso bile bo-
gate le mize, bogate so bile tudi 
besede. Pesmi ob spremljavi kitare 
kantavtorja Milana Kamnika, so 
nam v koroškem narečju pričarale 
domačnost, nam z bogatimi bese-
dili povedale veliko o življenju. O 
tistem življenju, ki ga moramo zna-
ti spoštovati in ceniti. Naj tudi pri 
vas doma zadiši po praznikih, tistih 

Delavnica adventnih venčkov
Advent je čas pričakovanja, 
čas, ko se z molitvijo in do-
brimi deli pripravljamo na Je-
zusovo rojstvo. Čas, ko iz ned-
elje v nedeljo iz adventnega 
venčka sije več svetlobe. To je 
tudi čas, ko se na soboto pred 
prvo adventno nedeljo iz žup-
nišča slišijo smeh, veselje in 
petje. Tako je bilo tudi to leto. 
V soboto, 30. novembra, smo 
se zbrali mali in veliki otroci, 
nekaj odraslih (skupaj se nas 

je bilo več kot štirideset) in v prijetnem, sproščenem vzdušju pripravili 
vsak svoj adventni venček, spretne otroške ročice pa so izdelale še do-
datne venčke, ki so bili razstavljeni pri sobotni in nedeljski maši. Že vrsto 
let tako skupaj preživimo lepo sobotno dopoldne. Otroci, ki prihajajo leto za 
letom, postanejo mentorji in priskočijo na pomoč mlajšim, ti pa s svojimi 
modrimi mislimi učijo tudi nas odrasle. “Skupaj smo močnejši,” je dejala 
drugošolka. Zato se vedno razidemo veseli, zadovoljni s svojimi izdelki in 
z željo, da v naše domove ponesemo veliko svetlobe. Naj bo advent čas, ko 
bomo tudi mi komu luč, ko bomo prinašali veselje in mir ljudem okoli nas.  

Katehistinje župnij
Sv. Lovrenc na Pohorju in Sv. Marija v Puščavi

V mesecu novembru je Občina Lovrenc na Pohorju v sodelovanju z Minis-
trstvom za okolje in prostor in Sektorjem za zmanjševanje naravnih nes-
reč zaključila z deli obnove dela Ceste na Kumen, ki je bila poškodovana 
zaradi ujm. Ministrstvo je v letu 2018 pozvalo občine za posredovanje pop-
isanih prioritet poškodovanih objektov, ki so utrpeli škodo zaradi poplav 
in močnega vetra v letu 2017. Občina je posredovala dve prioriteti, in sicer 
za cesto Slepnica – Cigelnica – Štancer (dva sklopa obnove ceste) in Cesto 
na Kumen. Za slednjo smo pridobili sredstva in državnega proračuna. Do-
deljena so bila kot poseben transfer in so namenjena sofinanciranju izved-
be sanacijskih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče, za obnovo 
občinske cestne in komunalne infrastrukture. Celotna obnova odseka Ces-
te na Kumen, v dolžini 963 m, je znašala 231.030,29 €, od tega so bila zagot-
ovljena sredstva iz državnega proračuna v višini 188.398,65 €. Obnova ceste 
se je izvajala na območju trase obstoječe dotrajane asfaltne ceste. Ker si na 
Občini Lovrenc na Pohorju prizadevamo, da bi lahko obnovili in sanirali 
čim več občinske cestne in komunalne infrastrukture, ki so utrpele pos-
ledice naravnih nesreč, si bomo tudi v letu 2020 prizadevali za pridobitev 
državnih sredstev iz naslova odprave posledic naravnih nesreč.

Obnova Ceste na Kumen

Uredili smo za vas

domačih. Pripravite si pečena ja-
bolka. Lahko spečete  cela v peči-
ci, ali jih izkoščičite in napolnite z 
različnimi nadevi (orehi, med, ci-
met, brusnice…).  Pečene okrasite s 
sladko smetano in posujte s sladko 
cvetlično mešanico. Zanjo zdrobite 
trsni sladkor, suhe cvetove vrtnic, 
plavice, ognjiča. Dodate cimet, mlete 
klinčke in ingver. Ne le, da bo okus-
no, tudi počutili se boste praznično. 
Uživajte v teh dneh. V prihodnjem 
letu pa bodite zdravi in si za pomoč 
dobrega počutja naberite zelišča na 
naših travnikih in v gozdovih.

Zeliščarski krožek SRČNA MOČ

Postavitev ograje okoli vodohramov. Nova zaščitna ograja na cesti Kavčič - Sušeč

foto: Arhiv Občine
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V letu 2020 pristopamo k izvedbi projekta participativnega proračuna, ki vas bo morda še dodatno spodbudil, da aktivno sodelu-
jete pri dajanju predlogov in pobud za še lepšo, še prijaznejšo, še bolj po vaših željah urejeno občino. Gre za zelo enostaven način 
reševanja skupnih izzivov. Vsi, ki imate radi svoj kraj in želite zanj nekaj narediti tudi sami, se boste lahko aktivno vključili 
v reševanje tistih problemov, za katere mislite, da jim občina doslej ni namenjala dovolj pozornosti ali jih sploh ne pozna. Je 
sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, ki prebivalkam in prebivalcem občine omogoča, da sodelujejo pri 
odločanju o njegovi porabi. Na ta način sami odločate, katere investicije so v skupnosti najnujnejše, in z glasovanjem izbe-
rete, katere predlagane projekte naj občina izvede prednostno. Vsak ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju temveč tudi 
predlagati, katere spremembe si v občini želite. S svojimi predlogi lahko spreminjate skupnost, skrbite za okolje in naravo, pris-
luhnete sočloveku, skratka se kot posameznik aktivno vključite ali samo glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo 
najboljši.

Gretkin večer
Kot že nekaj let zapovrstjo, smo tudi letos 
organizirali Gretkin večer. Naj spomnim, 
kako je le-ta nastal. Z ARS-om smo dolga 
leta organizirali prireditve v okviru pro-
jekta »Cerkev Svete Radegunde - obnovi-
mo jo skupaj«. To so bile prireditve, na 
katerih smo vsa zbrana sredstva name-
nili cerkvici, v kateri ARS-ovci izredno 
radi pojemo. Pred in po prireditvah smo 
se vedno ustavili pri gospe Gretki, ki je 
za Radegundo vrsto let nesebično in 
požrtvovalno skrbela. Postali smo pravi 
prijatelji, skupaj smo radi popili kavo in 

kakšno zapeli. Ko je prišel tisti nes-
rečni dan in nas je Gretka zapustila, se 
je kar hitro rodila ideja o spominskem 
koncertu. Tako vsako leto, prvi vikend 
v decembru, organiziramo Gretkin 
večer – spominski večer, na katerem 
se spomnimo vseh, ki smo jih imeli 
radi, a jih ni več med nami. Po kon-
certu se vedno ustavimo pred cerkvi-
co, pokramljamo in spomnimo naših 
najdražjih. Na letošnjem koncertu so 
prvič prepevale Cilke in Reginke, ki se 
jim zahvaljuemo za prispevek k veče-
ru. Hvala vsem, ki ste se udeležili le-
tošnjega Gretkinega večera. Hvala tudi 
vsem, ki ste ponovno poskrbeli za slad-
ko razvajanje po koncertu. Hvala gospe 
Marici, ki je prevzela skrb za Radegun-
do in predvsem velik hvala naši Veri 
saj Gretkinega večera brez nje sploh ne 
bi bilo. Ob tej priložnosti vam ARS-ov-
ci želimo lepe praznike. Preživite jih v 
družbi tistih, ki jih imate najraje. 

Za VS ARS zapisala
Katja Vezjak 

Odločajmo skupaj

Orehovi srčki

Testo
- 550 g gladke moke T500
- 400 g masla sobne temperature
- 250 g sladkorja v prahu
- 220 g mletih orehov
- 7 jedilnih žlic mleka
- 2 vanilijeva sladkorja
- 2 čajni žlički cimeta
- 1 pomaranča - sok in lupina

Nadev in posip
- 500 g marelične marmelade
- 1 jedilna žlica ruma
- sladkor v prahu

Okrasitev
- 2 rebri jedilne čokolade
- 2 jedilni žlici masla
- perlice
1. Maslo, sladkor, vanilijev sladkor, mleko, poma-
rančni sok in lupino gladko zmešamo. Dodamo 
mlete orehe in cimet ter premešamo.
2. Dodamo moko premešamo in na podlagi zgne-
temo v gladko testo. Testo damo na hladno za 30 
minut.
3. Testo ponovno pregnetemo in na podlagi, ki smo 
jo posuli z ostro moko razvaljamo na 4 mm debeline. 
Izrezujemo z modeli in polagamo na pekač s peki 
papirjem.
4. Pečemo na 200 stopinj  12 do 15 minut Pečenje 
prilagodimo svoji pečici. Pečene piškote ohladimo 
na pekaču.  
5. Marelični marmeladi primešamo rum in sestavlja-
mo piškote. Posujemo s sladkorjem v prahu.  
6. Nad paro stopimo z maslom jedilno čokolado. Na 
sestavljene piškote pokapljamo stopljeno čokolado 
in okrasimo s perlicami ali poljubnimi okraski. Ses-
tavljene in okrašene piškote pustimo na hladnem, 
da se marmelada strdi. Najbolje čez noč. Hranimo v 
kovinski škatli.

stefkinedobrote.si

Odlični rezultati naših karateistov
Da pregovor »Šport krepi telo in duha« še kako drži, 
vedno znova dokazujejo člani Karate kluba Lovrenc na 
Pohorju. S trdim delom in disciplino dosegajo vrhun-
ske rezultate. Nič  drugače ni bilo 23. novembra 2019, 
ko je v Celju potekalo Državno prvenstvo do 21 let. V 
konkurenci 48 klubov in 434 tekmovalcev so naši kara-
teisti ponovno dokazali, da sodijo v sam vrh te športne 
discipline. Dosegli so naslednje odlične rezultate: Jan 
Brezočnik – DRŽAVNI PRVAK v borbah v kategoriji U21 
+84 kg, Marcel Britovšek – 3. MESTO v katah v kate-
goriji mladincev, Maja-Mari Pisnik – 7. MESTO  kate 
malčice, Ana Verčko – 7. MESTO kate malčice. Vsem 
tekmovalcem in članom kluba iskreno čestitamo in jim 
želimo še veliko uspehov in odličnih dosežkov v njihovi 
športni karieri.

OBČANKE IN OBČANI 
PROJEKTNE PREDLOGE 
ODDAJO NA PREDVIDEM 
OBRAZCU. PROJEKTNI 

PREDLOGI MORAJO IZPOLN-
JEVATI POGOJE IN ZAHTEVE, 

KI JIH BO DOLOČILA PRISTOJ-
NA KOMISIJA.

IZ VIDIKA IZVEDLJIVOSTI BO 
PREDLOGE NAJPREJ 

PREGLEDALA OBČINSKA 
UPRAVA. NATO PA JIH BO 

POSREDOVALA V DOKONČNO 
PRESOJO IN POTRDITEV 

KOMISIJI.

IZVEDENO BO GLASOVANJE, 
NA KATEREM BODO KRAJANI 
ODLOČALI KATERE PROJEK-

TE ŽELIJO PREDNOSTNO 
IZVESTI. IZGLASOVANI 

PROJEKTI BODO PREDLAG-
ANI ZA POTRDITEV OBČIN-

SKEMU SVETU.

PREGLED
IN PRESOJA
PROJEKTOV

GLASOVANJE
IN POTRDITEV 

PROJEKTOV

IZVEDBA IN
REALIZACIJA

IZGLASOVANE IN POTRJENE 
PROJEKTE BO OBČINSKA 

UPRAVA IZVEDLA V NASLED-
NJEM PRORAČUNSKEM LETU.

PREDLOG


