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Od brega, do brega

Odvoz komunalnih odpadkov

Počasi spoznavamo, da varovanje okolja ni le modna 
muha ampak nuja oz. vrednota, za katero si moramo -  
bomo morali prizadevati vsi. Vedno pomembnejši pa pri 
ustreznem ravnanju z odpadki postaja tudi stroškovni 
vidik. Več odpadkov nas več stane. In pridelamo jih ved-
no več. Zato tudi pri nas postaja neizogiben dvig cen 
odvoza odpadkov. V naši občini, kot tudi v večini oko-
liških,  gospodarsko javno službo ravnanja s komunal-
nimi odpadki izvaja podjetje Snaga d.o.o. iz Maribora. V 
zadnjih mesecih potekajo pogajanja, skupaj še z drugimi 
občinami, glede novih enotnih cen odvoza odpadkov. Avtor: Arhiv Reginke 

Ob vedno hitrejšem tempu našega življenja nehote pozabljamo na naravo 
in obremenjenost našega planeta. Dnevno smo priča informacijam o nu-
jnosti odgovornega ravnanja s komunalnimi odpadki. Tega se zavedamo 
tudi mi in večina občanov naše občine.

Reginke

Reginke
REGINKE smo še ena lovrenška pevska zased-
ba, morda malo drugačna od ostalih v tem, da 
smo v njej same »žlahtnice«; mame, hčerke, 
sestrične, tete, … Zbrale smo se jeseni leta 
2016, pod vodstvom Karmen Podlesnik Marčič, 
da bi do Božičnih praznikov pripravile prvo 
lovrenško koledovanje. Odšle smo na pot k bol-
nim, ostarelim, pa tudi po ulicah Lovrenca. To 
ostaja še danes naš prvoten namen – prinašati 
Pesem in Luč ljudem. Med letošnjimi prazni-
ki smo zaradi velikega zanimanja in prošenj 
koledovale kar dvakrat! Vmes pa tedensko v 
veroučni učilnici v župnišču Lovrenca poleg 
božičnih usvajamo še posvetne, slavilne pe-
smi, korale; trudimo se obuditi stare, manj iz-
vedene skladbe, kot so Marijanske pesmi; rade 
se udeležimo dobrodelnih koncertov, zapo-
jemo na razstavah, čajankah, pri mašah, še 
najraje pa na porokah. Naše pevsko druženje 
nam pomeni predvsem prijetno delo in spros-
titev po končanih dnevnih službenih in šolskih 
obveznostih. Naša sestava se tudi spreminja 
in doma čaka še nekaj pomladka, da se nam 
pridruži pri pošiljanju pesmi v svet. Predvsem 
pa REGINKE uživamo v medsebojnem družen-
ju in unikatnem vzdušju, ki ga pisana starostna 
zasedba prinese s sabo.                     Katja Podlesnik

Planinsko društvo obeležuje 50 letnico ustanovitve
Lovrenški planinci praznujemo le-
tos zlati jubilej, aprila bo minilo 50 
let, kar je bilo ustanovljeno samos-
tojno planinsko društvo, ki je dot-
lej delovalo pod okriljem PD Ruše. 
Ob tej priložnosti se bomo potru-
dili pripraviti več posebnih dogod-
kov, ki bodo obeležili ta jubilej in 
nanje vabimo svoje člane in ostale 
občane. Po dobrem odzivu v janu-
arju se bomo tudi februarja ob polni 
luni v petek, 7. februarja odpravili na 

obronke kotline, tokrat h Koglerju. Občni zbor s potopisnim predavanjem bo 
v soboto, 15. februarja, ob 17. uri v kulturnem domu. Takrat bo možno prevzeti 
tudi flis jopice, ki smo jih naročili ob koncu leta in poravnati članarino za 
novo sezono. Osrednja slovesnost ob obletnici bo v soboto, 18. aprila popoldan 
na lovski koči, dopoldan pred tem pa pripravljamo dobrodelni vzdržljivostni 
vzpon z lovske koče na Stoletno lipo. Vse dogodke, kakor tudi pester pro-
gram planinskih izletov za vse generacije, boste našli na naši spletni strani 
http://planinci.lovrenc.net. Tukaj najdete tudi informacije o članarini, njenih 
ugodnostih in kako zbrana sredstva porabljamo za vzdrževanje planinskih 
poti, pohodniško dejavnost in še posebej za delo z mladimi.              Anžej Bečan

Avtor: Anžej BečanPD Lovrenc 
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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

Od policista do gorskega reševalca

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

Branimir Osovniker, Lovrenčan, 
danes upokojeni policist, sicer pa 
prostovoljni vodnik in gorski reševa-
lec. Svoje znanje in izkušnje prenaša 
tudi na mlade. Pred tremi leti je bil 
pobudnik in vodja čiščenja opuščen-
ega kamnoloma, kjer je ob pomoči 
drugih postavil mali plezalni učni 
center, ki koristi številnim sosednjim 
društvom in alpinističnim odsekom 
za vadbo in izobraževanja. Odkar je 
kot policist v pokoju, so njegova pla-
ninska udejstvovanja iz leta v leto in-
tenzivnejša.
Ste upokojeni policist, dolgo leta pa 
ste vpeti v planinstvo, v gore. Ste 
vodnik in gorski reševalec. Kdaj ste 
začeli s temi aktivnostmi?
Začel sem v bolj zrelih letih. Hribi in 
planinstvo me je začelo navduševati 
že v času službe. Dosti smo sodelova-
li s planinci in gorskimi reševal-
ci. Tako mi je to nalagala služba in 

omogočala, da kdor je imel voljo in ne-
kaj kondicije, je lahko sodeloval tudi 
pri tem. Tega sem se udeleževal vse 
pogosteje. Je kot cigareta. Vedno bolj 
se poglabljaš in vedno bolj te vleče. Z 
leti pa nabiraš izkušnje in imaš tako 
vedno neki motiv, da te vleče naprej. V 
času službovanja ni bilo možnosti, da 
bi se temu toliko posvečal. Leta 2008, 
ko sem se upokojil sem s tem začel 
aktivno. Najprej so bili na vrsti semi-
narji. Bilo jih je toliko, da se mi je na 
koncu skoraj komaj izšlo. Nato pa sem 
začel kot planinski vodnik, istočasno 
pa sem opravljal še izpit za smučarja 
reševalca. Vzporedno s tem pa sem bil 
še pripravnik za gorskega reševalca in 
starejšega alpinističnega pripravnika. 
Tako mi je prvo leto upokojitvi ob vseh 
nalogah, ki sem si jih zadal, res hitro 
minilo. S tem pa so se začele obvezno-
sti, tako, da imam dan izpopolnjen, ne 
glede na to, da sem v pokoju. (smeh)
Kako to, da ste se začeli ukvarjati z 
reševanjem v gorah oz. hribih?
Leta 2001 sem imel možnost in sem 
se prvič udeležil trekinga v Nepal - Hi-
malajo. Tam smo imeli turo pod Ana-
purne, kar je bil krasen in nepozaben 
treking. Ta ambient, ta višina, zrak 
in te lepote gora in okolice so me še 
dodatno navdušile. Če bom imel še 
možnost izkusit kaj podobnega bom 
šel, da ugotovim do katere višine sem 
zmožen priti brez nekih posledic. Vsak 
planinec bi moral okusiti delček te 
lepote. Čeprav so naše gore najlepše. 
Je pa tisto postranstvo in višina...To te 
navdihne.  
Kaj pa izkušnje iz slovenskih vrhov. 
Kot vodnik in gorski reševalec, ka-
kšne izkušnje imate?
Kot sem bil kot planinski vodnik sem 
si to predstavljal drugače, kot potem, 
ko sem postal gorski reševalec. Takrat 
se mi je vse obrnilo na glavo. Tisto, kar 
sem prej mislil, da lahko ali, da lahko 
vsaj poskusim, si potem nisem upal. 
Kot gorski reševalec sem vedel, da to 
ne smem. Po eni strani je kar hudo. Na 
eni strani vodiš izlet, po drugi pa se 
zavedaš posledic in veš kaj ne smeš 
napraviti. Se pa z leti navadiš.
Ste pa bili tudi smučar reševalec?
To delo sem opravljal na Mariborskem 
Pohorju. V zadnjem letu ali dveh pa 
sem to zaradi drugih del opustil. Po 
tem, ko sem 2012 postal gorski rešev-
alec sem se bolj aktivno posvetil tej 
profesiji kot vsem ostalim.
Kako to, da ste si po vstopu v pokoj iz-
brali kar stresen hobi?
V teh letih sem bil zraven pri veči-
ni reševalnih akcij. Srečo imam, da 
imam izkušnje že od prej, še iz časa, 
ko sem delal na policiji, tako, da sem 
vajen teh stresnih situacij. Je pa res, 
da se komaj potem zavedaš vsega 
skupaj, ko je vsega konec. Čeprav je 

to delo sedaj prostovoljno, je delo, ki 
zahteva predanost in odgovornost.
Znanje prenašate na najmlajše in 
zanje ste pred petimi leti pripomog-
li k temu, da so dobili balvansko 
plezalno steno in mali plezalni učni 
center?
To je bila ena stara telovadnica na  
gozdnem gospodarstvu v Lovrencu 
na Pohorju. Pogovarjali smo se, da bi 
napravili plezalno steno z oprimki saj 
daleč v bližini ni bilo ničesar podob-
nega, razen v Rušah  kjer obstoja že 
vrsto let. Na predlog Anžeta BEČANA , 
ki je pripravil načrt in  nabral sredstva 
za izvedbo ,smo se vodniki in planin-
ci dogovorili, da jo bomo postavili. To 
smo naredili in prebili led. Začelo se 
je plezati,  a kar kmalu se je ugotovi-
lo, da je interes veliki in potreba po še 
večji steni nujno potrebna. Po zaslugi 
Anžeta so stekli projekti in dovoljenja, 
tako da sedaj otroke in odrasle razve-
seljuje nova visoka stena v telovadni-
ci osnovne šole Lovrenc na Pohorju.
Kamnolom pa je bil zapuščen. To je 
bila prava džungla, pragozd. Enkrat 
sem se odločil, da se bom poskušal 
spustiti z vrvjo, da vidim kašna je 
skala in kakšni so pogoji. Spustil sem 
se med drevesi in vejami in zdelo se 
mi je, da je bila skala še kar kompa-
ktna. Potem sem se začel pogovar-
jati z lastnikom te parcele in začel  
sčiščenjem in urejanjem. Potem se je 
to začelo odpirati, nastal je pravi am-
fiteater. S prijatelji, planinci, gorskimi 
reševalci in alpinisti smo začeli to 
čistit. Navrtal sem preko 250 lukenj, 
in napravil sidrišča. Imamo 15 smeri 
od 4 do 17 m visoke. Vsa so opreml-
jena bolj za tečaje in treninge kot za 
samo plezanje. So kar težavnostne 
stopnje, ampak marsikateri mladi je 
to že preplezal.
Včasih pa se prelevite tudi v Božička 
in razveselite otroke svojih bližnjih 
in zaposlenih OŠ Lovrenc na Pohor-
ju?
To je maslo moje hčere. Včasih me ob 
praznovanju zaprosijo. Lani je imel 
vrtec dogodek in sem se  spustil kot 
božiček. (smeh)
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Turistično društvo vabi nove člane

Zeliščarke svetujejo
Katere rastline imenujemo zelišča? 
Odgovor ni enoznačen, botanič-
no so zelišča namreč vse rastlina z 
neolesenelim steblom, ki rastejo, cveti-
jo, nato njihovi nadzemni deli vsako leto 
odmrejo, spomladi pa rastline ponovno 
pričnejo z rastjo. Botanično gledano 
so zelišča torej zelnate, mehke in tako 
neolesenele rastline. Odgovor, ki ga po-
daja stroka – zeliščna medicina (fitoter-
apija), je nekoliko drugačen in opredel-
juje zelišča kot vse rastline s posebnimi 
učinkovinami, učinkovine, ki jih rast-
line vsebujejo, pa opredeljujejo lastnosti 
in uporabo zelišč. Na ta način delimo 
zelišča na dišavna, aromatična, zdra-
vilna, strupena in zelišča, ki jih upora-
bljamo kot začimbnice. Po tej definiciji 
so zelišča bodisi zelnate, bodisi lesnate 
rastline (drevesa in grmi), pa tudi alge 
in lišaji. Pravno gledano imenujemo 
zelišča zdravilne rastline. Učinkovine 
v nekaterih zeliščih so izjemno močne, 
zato Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih 
rastlin (UL RS 103/2008) deli zelišča v 
štiri skupine:  

V minulem letu je Turistično društvo Lovrenc na Pohorju v okviru 
Jezernikovih dni organiziralo tri dobro obiskane in uspešno izvedene 
prireditve: Žvancanje po Lovrencu, igre po lovrenško in predstavitev 
Koče Dobnik. V jesenskem času je bila še prireditev ob obeležju prenove 
Pajštve ter podelitev priznanja za urejeno okolje – Marjetica. Turistično 
društvo je organiziralo tudi dva izleta in sicer v Loško dolino in v Vojnik 
na ogled jaslic. V veselem decembru, je v organizaciji društva, naše na-
jmlajše obiskal Miklavž. Že vrsto let pa turistično društvo, kot pogodbe-
ni partner podjetju Ariva, prodaja občanom tudi avtobusne vozovnice. 
V letu 2020 in naprej imamo še bolj ambiciozne cilje. Ker se je naš kraj 
začel prebujat tudi na področju turizma je nujno, da se okrepi tudi članst-
vo Turističnega društva. Za ta namen vabimo vse, ki jih zanima aktivno 
delo v turističnem društvu in želijo s svojimi idejami in energijo biti del 
razvoja naše občine, da se nam pridružijo in z včlanitvijo pomagajo sk-
upaj z nami razvijati področje turizma v Lovrencu.
Obveščamo vas tudi, da bo v torek, 11. 2. 2020 ob 18. uri, v posebni sobi 
kava bara Jelen, potekal OBČNI ZBOR DRUŠTVA. Vabljeni !

TD Lovrenc na Pohorju

Cesta vstaje v zaključni fazi

Nov most čez Slepnico

Pri prenovi ceste smo sledi-
li predvsem cilju izboljšan-
ja prometnih in varnostnih 
razmer ter širitvi delov, kjer 
je to bilo možno. Bistvene-
ga pomena je po celotni trasi 
urejen pločnik, ki v delu ces-
te poteka po dvignjeni kon-
strukciji zidu. Ravno okoli 
tega dela smo poskusili mak-
simalno prisluhniti občanom 
glede njihovih pomislekov in 
idej ustreznih rešitev, za kat-
ere verjamemo, da so v danih 
razmerah optimalne, pa tudi 
najbolj varne. Obnovljena 
je cestna razsvetljava s 33 

svetilkami, ki z vidika energetske učinkovitosti in stroškovne varčnosti 
po 22.00 uri svetijo manj močno. V okviru projekta smo uredili področ-
je cerkvice sv. Radegunde, uredili nova parkirišča ter ustrezna mesta za 
posode za odpadke. Investicija je ocenjena na slabih 415.000 EUR. Nekaj 
manj kot 60 % teh sredstev smo pridobiti iz državnega proračuna, preos-
tanek pa je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

Vsem občanom, predvsem pa prebivalcem na sami trasi, se zahvaljujemo 
za strpnost tekom gradnje ter zanjo prosimo še v mesecih zaključevanja. 

Občina Lovrenc na Pohorju je v drugi polovici leta 2019 pričela z deli rekon-
strukcije na Cesti vstaje. Skupaj z občani smo tekom izvedbe sproti reševa-
li težave, ki so in vedno nastajajo ob gradnjah, kjer so potrebni večji posegi. 
Izvedba del se bo v prvi četrtini leta 2020 predvidoma dokončno zaključila.

DODATNO OBVESTILO: Zaradi nenehnega odlaganja komunalnih odpad-
kov iz gospodinjstev v keson pri pokopališču Lovrenc na Pohorju, smo 
le-tega odstranili in ga nadomestili z manjšimi. Strošek kesonskega odvo-
za komunalnih odpadkov namreč iz leta v leto drastično narašča in ga 
želimo zmanjšati. Naj vas pri tem spomnimo, da imajo vsi občani brez-
plačno možnost odlaganja odpadkov v zbirnem centru Lovrenc. Ravnanje 
z odpadnimi svečami ostane nespremenjeno.

Dokončana so dela na mostu čez Slepnico. Zaradi dotrajanosti in povz-
ročene škode poplav v letu 2017, je bila sanacija nujna. Veseli nas, da smo z 
deli na mostu ponovno zagotovili nemoteno prevoznost, občanom pa hvala 
za potrpljenjev času sanacije.

1. Skupina  H (hrana): zdravilne rastline, 
ki se lahko uporabljajo tudi kot živila.  
2. Skupina Z (zdravilo): zdravilne rast-
line, ki so namenjene za preprečevanje 
in zdravljenje bolezni in bolezenskih 
stanj. Uvrščene so med zdravila, za kat-
era ni potreben zdravniški recept. 
3. Skupina ZR (zdravniški recept): zdra-
vilne rastline, katerih uporaba zahteva 
zdravniški nadzor. Zdravniški nadzor 
je potreben, ker so pri nekaterih ljudeh 
možni neželeni škodljivi učinki in ker 
je pri prekoračenih odmerkih rastlina 
strupena. Take rastline so uvrščene 
med zdravila, za katera je potreben 
zdravniški recept. 
4. Skupina ND (nedovoljene): zdravilne 
rastline, pri katerih je tveganje za zdrav-
je ljudi večje od možne koristnosti. 
Zaradi strupenosti njihova uporaba ni 
dovoljena. 
Če vas zanima v katero skupino uvrsti-
ti posamezno zelišče, pobrskajte na 
spletu, po abecednem vrstnem redu jih 
najdete v Seznamu zdravilnih rastlin, ki 
je priloga omenjenega pravilnika. 
NASVET: cvetovi leske naj bodo ob nabi-
ranju še zaprti. Pri beli omeli ne pozabi-
mo odstraniti lepljivih plodov. Izkoristi-
mo nezasneženo pokrajino za nabiranje 
korenin baldrijana, gabeza, regrada.

Zeliščarski krožek SRČNA MOČ
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KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI LOVRENC
7. februar 18:00
Kulturni dom Jožeta Petruna

Gledališka predstava ob kulturnem prazniku
Organizator: OŠ Lovrenc, SMRK-AV-CI

Prireditveni center
Na obronke Lovrenške kotline - pohod h Koglerju
Organizator: Planinsko društvo Lovrenc

15. februar
Lovrenc

Obisk korantov, ED Ježevka
Organizator: Odbor za pripravo prazničnih dni

Iz božične vreče...
December. Čas pričakovanj, veselja, 
miru, topline, obdarovanj in pred-
vsem zaobljub za nove začetke v 
novem letu. Čas za družino, zabavo 
in različne prireditve, ki obogatijo ta 
praznični čas. V našem kraju že vrs-
to let organiziramo božično – novo-
letni razstavno prodajni sejem, ki ga 
spremljajo še druge zanimive dejav-
nosti. Tudi letos ni bilo nič drugače. 
Z nami je ponovno sodelovalo veliko 
število razstavljalcev, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Kljub mrazu 
z nasmeškom na obrazu predstavl-
jajo svoje izdelke, ki so nastali izpod 
njihovih spretnih rok. Zaradi njih 
je sejemska ponudba raznolika in 
privlačna za vse obiskovalce, prav 
tako pa ponudi možnost izbire praz-
ničnih darilc. Še posebej smo vese-
li, da se je letos na naših stojnicah 
predstavilo kar nekaj novih ponud-
nikov. Slogan sejma je bil: »Naj bo 
čaroben december za vse«, zato 

smo sejemskemu dogajanju dodali 
še spremljevalni program, s katerim 
smo želeli ponuditi možnost izbire 
za vse generacije. Sobotno popoldne 
smo tako pričeli z delavnico pod 
vodstvom Laure Koder, na kateri so 
udeleženci različnih starosti izde-
lovali božične okraske iz reciklirane-
ga jeansa, kasneje pa z njimi okrasili 
smrečico na sejmišču. Za najmlajše 
je bila posebej privlačna lutkovna 
predstava Božična zmešnjava, ki so 
jo pripravile naše lutkarice iz lut-
kovne skupine Sovice in ponovno 
navdušile mlado in malo manj mla-
do občinstvo. Na sejemskem pros-
toru smo s toplim čajem, slastnimi 
piškoti izpod spretnih rok naših 
Kmečkih žena, pesmijo in plesom 
skušali pričarati praznično vzdušje. 
Pomagala so nam dekleta iz skupine 
Reginke, Iza Vivat in pa plesalke iz 
Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. 
Vsekakor pa je bilo, vsaj najmlajšim, 

najtežje pričakati prihod Božička, ki 
je prinesel darila za vse otroke, pa 
četudi so kdaj v tem letu pozabili biti 
pridni. Za konec bi se radi zahvalili 
vsem, ki nam kakorkoli pomagate 
soustvarjati prireditve, ki nedvomno
popestrijo dogajanje v našem kraju. 
Ne pozabite, naj bo čaroben decem-
ber za vse in naj bo še bolj čarobno 
in uspešno leto, ki prihaja.

Odbor za pripravo prazničnih dni

ZDAJ GRE ZARES - CESTA RUTA - LOVRENC - PESEK

Končno si lahko nadejamo, da bomo 
v letošnjem letu pričeli z deli re-
konstrukcije dobrih 2,5 km naše 
trške ceste, vse od začetka naselja, 
pri križišču Spodnji trg in Vozniš-
ka pot in do Hojnikove kapele. Re-
konstrukcija bo v predvidenem 
delu zaobsegala izgradnjo novega 
vodovoda, novega voda za mete-
orno vodo, izgradnjo oz. ureditev 
komunikacijskih vodov, ureditev 

vsaj enostranskih pločnikov po ce-
lotni dolžini trase ter ustreznih el-
ementov umirjanja prometa, novo 
razsvetljavo, ureditev nekaterih 
najbolj kritičnih avtobusnih postaj 
idr.. Vod za meteorni kanal bo iz-
veden vse do Komarja, prav tako 
bo vodovodni cevovod izgrajen do 
prečrpalne postaje Lovrenc, ki se 
nahaja na križišču Mariborske c. s 
kovaško c. Vzporedno s planirani-

mi deli, bo potekala tudi izgradnja 
novih vodov za odpadno vodo, kjer 
načrtujemo koriščenje evropskih 
kohezijskih sredstev.(od začetka 
naselja do Mance - Cesta vstaje 1) 
Blizu 5 mio EUR vredno investicijo bo 
v večjem deležu financirala RS preko 
omenjenega ministrstva oz. Direk-
cije RS za infrastrukturo, za opisa-
no obnovo vodovoda, kanalizacije 
in razsvetljave pa bo morala sred-
stva prispevati tudi Občina in sicer 
predvidoma v višini 1,5 mio EUR. V 
manjših deležih se bosta za obno-
vo komunikacijskih vodov v projekt 
vključila še Telekom in Telemach.

Prijava na e-obvestila
V poplavi informacij iz medijev in na socialnih 
omrežjih večkrat spregledamo pomembna ob-
vestila in našega domačega okolja. Zato se je ko-
ristno prijaviti na elektronska obvestila, ki nas 
posebej opozarjajo na pomembne zadeve.

Občina Lovrenc ima z zadnjo prenovo spletne 
strani na https://www.lovrenc.si/einforming 
možnost več vrst obvestil (novice, razpisi, do-
godki...) po e-pošti ali SMS, med drugim tudi 
izredna obvestila, kot so poplave ali težavah na 
vodovodnem omrežju.

Elektro Maribor (https://www.elektro-maribor.si/)  v 
svoji aplikaciji eStoritve ponuja vpogled v stanje 
elektro števca in naročilo na obvestila o napove-
danih in nenapovedanih izklopih napajanja.

Mariborska knjižnica v storitvi Moja knjižnica 
(https://www.mb.sik.si/moja-knjiznica.html) 
omogoča pregled izposojenega gradiva, rezer-
vacijo novega in obvestila pred potekom rokov.

Če smo v preteklih letih samo napovedovali in upali, smo sedaj 
korak naprej - Ministrstvo za infrastrukturo RS je 6. 1. 2020 ob-
javilo javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za rekon-
strukcijo naše regionalne ceste na relaciji Ruta - Lovrenc - Pe-
sek. Investicija v vrednosti nekaj pod 5 mio € tako postaja realnost.
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Prirditveni prostor, OŠ Lovrenc

Pustna povorka
13:30 štart izpred OŠ proti Prireditvenemu centru
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