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Od brega, do brega

Predstava Balkan express Aljoša Šumer 

Plesna skupina HABIBAH, predstava Balkan express

Orientalska plesna skupina Habibah 
običajno v mesecu januarju nared-
imo resumé  preteklega leta, hkrati 
pa mislimo že na prihodnje. Valo-
viti premiki v velikih ter majhnih 
vrtljajih in trebušnih obratih nas v 
čarobnem zakolesju vodijo v vedno 
nove predstave s privlačnimi vse-
binami. Plesna predstava Balkan 
Express nam je odkrila bežne sle-
dove, fragmente iz osemdesetih in 
devetdesetih let, ko se je znamen-
je balkanske glasbe dotaknilo tudi 
našega domačega ozemlja in se ga 
ob tem tudi dokončno »prijelo«, a 
je žal po sili zabrisana luč ugasnila 

skoraj vse do današnjih dni. Med-
tem se je dogajalo marsikaj. Ne le 
na glasbenem, tudi na geografskem 
in političnem področju našega ožje-
ga in širšega sveta. Glede na no, da 
skupina Habibah razvijamo arabski 
trebušni ples, so nas tokrat tirnice 
Balkan Expressa povezovale tako z 
arabsko kot z balkansko glasbeno 
tradicijo. In kombinacija obojega je 
bila sijajno usklajena!
Tančice, ki so nas na tej predstavi 
spremljale pri večini plesov, imajo 
pri trebušnem plesu pomemben in 
veličasten pomen. Lahko prestavl-
jajo Jutro, kot je bilo tokrat naslov 

našemu uvodnemu plesu, lahko pa 
izražajo tudi druge simbolične tre-
nutke. V slednjih se lahko plesalke 
z njimi vred spremenimo v vrtinčast 
saharski pesek, nato spet v divje, si-
lovito oceansko valovje ali pa v kri-
late ptice, ki se prepustimo višavam 
ter izginemo v daljavo. Tokrat je bila 
predstava z vlakom Balkan express, 
kondukterjem Petrom, našimi gos-
ti, sodelavci, ter s tančicami zares 
fenomenalno uprizorjena. Naša pot 
se je odpirala plast za plastjo, kot da 
bi luščili krhke ovoje spomina: po-
tovali smo po prosojni sledi, ki se je 
kot rožnata senca spiralno vila zdaj 
navznoter zdaj navzven. Včasih je 
postala sled zabrisana, saj jo je čutno 
obarvana glasba potegnila v magmo 
daljne, goste, tople, začetne teme… 
Na drugem koncu spet sinjina. Os-
tra, neznana, neomejena, vsa zrač-
na je vabila naše spiralne zamahe, 
ki jim ni bilo videti konca. Le smer 
je bilo mogoče zaznati. Na pravi tir 
nas v plesu že skoraj deset let us-
merja naša izvrstna, profesionalna 
koreografinja in učiteljica arabskega 
plesa Ljiljana Žnidarič – Lili. S sk-
upnim zanosom so tako naši koraki 
v vsaki novi zgodbi skladnejši, ob 
ognjevitih tonih arabske glasbe pa 
plesalke zajemamo zmagovalni vir 
sončnih žarkov z mogočno energi-
jo, da podarimo gledalcem svoj pravi 
vtis.

Mojca Polona Vaupotič   
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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

Sprejet proračun občine za leto 2020

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

V OSPREDJU TRŠKO JEDRO IN 
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
V letu 2020 je vsekakor poudarek 
na rekonstrukciji naše regionalne 
ceste na relaciji Ruta – Lovrenc – 
Pesek. Ministrstvo za infrastruk-
turo Republike Slovenije je nam-
reč že v začetku januarja objavilo 
javno naročilo za izbiro izvajalca 
gradbenih del na tej cesti, zato 
je dobršen del sredstev namen-
jen sofinanciranju te investicije, 
ki skupno znaša nekaj manj kot 5 
mio EUR. Vidnejša prenova cest je 
načrtovana tudi na dveh odsekih, 
na Rdečem bregu v skupni dolžini 
cca 2 km, kjer pa so napori še vedno 
usmerjeni v pridobitev nepovratnih 

sredstev Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v višini nekaj 
več kot 220 tisoč EUR. Tako bi lahko 
s sredstvi, ki jih država namenja ob-
novi zaradi naravnih ujm, financira-
li večinski delež investicije.Vredne 
nekaj manj kot 300 tisoč EUR. 
Ceste, njihovo upravljanje ter tekoče 
in investicijsko vzdrževanje, tako 
znotraj naselja, kot tudi izven, os-
tajajo pomemben del nalog občine, 
vsekakor pa ne edini. V letu 2020 
bodo investicije namreč usmerjene 
tudi v urejanje oz. preprečevanje 
onesnaževanja voda ter ohranjan-
je čistega naravnega okolja. Načr-
tovana je izgradnja novih vodov za 
odpadno vodo po trški cesti, kjer je 
predvideno koriščenje evropskih 
kohezijskih sredstev iztekajoče 
perspektive. V letu 2020 bomo pri-
pravili strategijo in uskaldili višine 
finančnih pomoči v zvezi s čiščen-
jem odpadnih komunalnih voda na 
območjih razpršene poselitve, kjer 
ne bo zgrajene javne kanalizacije in 
zaradi tega ne bo možnosti priklopa 
objektov na kanalizacijsko omrež-
je. V proračunu so načrtovana tudi 
sredstva za investicije v vodovod 
v višini slabih 130 tisoč EUR. Čis-
ta voda postaja vedno redkejša do-
brina. V Lovrencu je imamo sicer 
dovolj, ker pa je naša infrastruk-
tura zajetij relativno stara, bomo 
temu področju v prihodnje namenili 
še dosti pozornosti. Občina posa-
meznikom oz. gospodinjstvom za 
subvencioniranje cene oskrbe s pit-
no vodo letno nameni okoli 100 tisoč 
EUR sredstev, ki jih lahko v prihodn-
jih letih namenimo ravno tem vlag-
anjem. 

INVESTICIJSKA USMERJENOST 
SKOZI MANJŠE PROJEKTE
Z vidika energetske prenove je v letu 
2020 pomembna še okoli 115.000 
EUR vredna investicije v ureditev 
šolske kotlovnice. Projekt je zara-
di dotrajanosti obstoječega siste-
ma nujen, za investicijo pa se bodo 
v določenem deležu pridobiti tudi 
nepovratna sredstva EU skladov 
preko LASa. S tega naslova bomo v 
leti 2020 pridobili okoli 150.000 EUR 
sredstev za sofinanciranje nakupa 
novega gasilskega vozila, ter tako 
področju zaščite, reševanja in po-
moči namenili skupno okoli 250.000 
EUR. 
V letu 2020 se bo izvedlo še mno-
go število manjših investicij, od 
ureditev avtobusnih postajališč, 
površin namenjenih najmlajšim, oz. 

športu, učnih poti, nadaljujemo z 
vlaganji v prostor na Činžatu, sred-
stva namenjamo investicijskemu 
vzdrževanju občinskih stanovanj, 
obnovam in rekonstrukcijam man-
jših vrednosti s področja sakralnih 
oz. kulturnih spomenikov (sv. Ra-
degunde, Marijina cerkev v Puščavi, 
kapelice v Kurji vasi). Na področju 
promocije in razvoja turizma, bomo 
koristno izrabili uspešno priglašen 
projekt z gospodarstvom in negos-
podarstvom v lokalnem in regional-
nem okolju – po kreativni poti do 
znanja. Tako bomo lahko pripravili 
nove, inovativne vsebine v okvi-
ru ponudbe turistične destinacije 
Lovrenc na Pohorju v obliki novih 
promocijskih materialov, informa-
tivnih tabel, zemljevidov idr.. Pri 
tem ostajamo kot občina povezani 
in odprti tudi za večje, medobčinske 
projekte, kot so Dravske kolesarske 
poti oz. Partnerstvo za Pohorje.  

POSLUH ZA OBČANE IN SO-
CIALNO ŠIBKEJŠE 
Skozi različne transferje osta-
ja proračun naklonjen občanom, 
predvsem socialno šibkejšim ter 
starostnikom. Tukaj so zakonsko 
določeni transferji, ki jih občina kri-
je za pokrivanje pomoči na domu 
oz. skrbi za starostnike, ki skupno 
znašajo dobrih 250.000 EUR. Do-
datnih 75.000 EUR je namenjenih 
socialno šibkim ter brezposelnim. 
Z vidika zakonskih zavez obči-
na financira tudi več kot 330.000 
EUR razlike med ceno program-
ov vrtčevskega varstva in plači-
li staršev. Slednjega nadgradi še 
z dodatno subvencijo cene vrtca, 
ki znaša nadaljnjih 55.000 EUR. 
Tukaj so še subvencije cen na po-
dročju kanalizacije, že omenjene 
subvencije na področju oskrbe s 
pitno vodo, v manjšem delu pa tudi 
pri ravnanju z odpadki, kjer lahko 
občani brezplačno odlagajo smeti v 
zbirnem centru. Teh subvencij je za 
skoraj 200.000 EUR.

Leto 2020 bo torej pestro in aktivno. 
S pričetkom težko pričakovane re-
konstrukcije naše osrednje ceste že 
vnaprej prosimo vse občane za ra-
zumevanje ter strpnost. In se zah-
valjujemo za dobro sodelovanje na 
vseh ostalih področjih. V tem letu 
vas bomo prav posebej nagovorili 
in povprašali za mnenje tudi okrog 
priprave dolgoročne strategije raz-
voja in projektov, ki bi si jih v našem 
kraju najbolj želeli.

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na svoji 7. redni seji dne 30. januarja 2020, v drugem branju 
sprejel nekaj več kot 4 mio EUR težak proračun občine za leto 2020. Najpomembnejša investicija v letu 
2020 se nanaša na rekonstrukcijo naše ceste skozi lovrenški trg, ki jo bo spremljala izgradnja novih vodov 
za odpadno vodo ter številni drugi infrastrukturni posegi.
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Talijin bes v izvedbi šolske gledališke skupine SMRK-AV-CI Zeliščarke svetujejo
Kako in kje zelišča nabiramo?
Preden odgovorimo na vprašanje, 
želimo poudariti naslednje:
Vedno nabiramo le zelišča, ki jih do-
bro poznamo in v naravi le tista, ki niso 
zaščitena. Na Rdečem seznamu ogroženih 
vrst so npr. arnika, šmarnica, netresk, po-
tonike, rumeni svišč, encijaarnikan in 
druge, kar pomeni, da jih prosto rastoče ne 
smemo nabirati.
Zelišča nabiramo v okolju, ki ni onesnaže-
no, torej ne ob cestah ali sprehajalnih po-
teh, ne v bližini mest, tovarn, smetišč ter 
škropljenih njiv in travnikov.
Ne bodimo sebični in naberimo le toliko 
zelišč, kot jih potrebujemo v enem letu, saj 
s časom izgubljajo učinek.
Nabiramo tiste dele rastlin, ki jih potrebu-
jemo in pri tem pazimo, da rastišče ohrani-
mo in zelišča čim manj poškodujemo. Pri 
nabiranju korenin ne izkopljemo čisto 
vseh, saj si bo tako zelišče hitro opomoglo 
in bo spomladi raslo naprej.
Zelišča naj bodo zdrava in krepka.
Nabiramo v suhem in lepem vremenu, 
najbolje v dopoldanskih urah, vendar ne 
zjutraj, ko so rastline še mokre od rose. 
Še posebej to velja za zelišča, katerih 
učinkovine so eterična olja. Teh je namreč 
v dopoldanskih urah v rastlini največ.
Nabiramo jih s škarjami, v papirnate 
vrečke ali košare in jih ob tem ne tlačimo.
V nekaterih zeliščih so učinkovine ena-
komerno porazdeljene po celotni rastlini, 
zato zelišča nabiramo v celoti, v drugih 
pa so učinkovine bolj nakopičene v posa-
meznih rastlinskih delih, zato pri teh nabi-
ramo le določene rastlinske dele (korenine, 
skorjo, liste, cvetove, plodove, semena).   

Februar je mesec, ki je še posebej 
posvečen kulturi in v njej so vzgajani 
tudi učenci Osnovne šole Lovrenc na 
Pohorju. V petek, 7. 2. 2020, so pon-
ovno široko odprli vrata Kulturnega 
doma Jožeta Petruna in z gledališko 
igro šolske dramske skupine Smkr-
av-ci počastili slovenski kulturni 
praznik. Vanj so dopoldne povabi-
li učence, zvečer pa krajane ter jim 
premierno zaigrali že sedemnajsto 
predstavo šolske dramske skupine, 
letos z naslovom Talijin bes. Besedi-
lo za zahtevno igro je napisal Darko 
Žerjav, ki že vrsto let prispeva sveža 
besedila, režije so se lotili mentorici 
Mateja Žerjav in Barbara Rocek Bre-
gar ter dramski igralec Oskar Kranjc. 

Zamenjane še zadnje azbestne cevi v vodovodnem omrežju

Kostumi in scena so delo učiteljice 
Irene Kosanič, nekaj kostumov pa 
so si izposodili pri Mestnem gle-
dališču Ptuj. Igralci so nas v zgodbi 
popeljali na dvor muze gledališča 
Talije, na katerem se Ričard, Romeo 
in Mekbetka na vse kriplje trudijo, 
da bi obdržali položaj najuglednejših 
gledaliških likov. Štrene jim meša-
jo Dobrun, Verzič, Marjetka, Dona in 
ostali neuveljavljeni gledališki liki, 
ki si želijo izboriti svoje mesto na 
gledaliških deskah. V predstavi je 
zaigralo kar 25 otrok, ki jih povezuje 
ljubezen do igre, dramskega ustvar-
janja in pripadnost šolski dramski 
skupini Smrk-av-ci.

Mateja Žerjav in Barbara Rocek Bregar

V prvem informatorju smo vas obvestili, da bomo v 
letu 2020 zamenjali vse vodovodne cevi iz azbesta. 
Z veseljem sporočamo, da smo zamenjali še zadn-
jih 480 m azbestnih cevi od zajetja Šlaus do kmetije 
Ahej. Ko bodo vremenske razmere dopuščale bomo 
obnovili vsa tri zajetja na tem vodovarstvenem 
območju. Prav tako bo v letošnjem letu deležen 
obnove vodohran Bitner, kjer bo na izvedena ob-
nova strojnih inštalacij.  Okoli zajetij vseh vodo-
varstvenih območij smo uredili ograjo, območja pa 
označili v skladu z veljavnimi predpisi.

Pust širokih ust
Na pustno soboto, 22.2., smo v 
sodelovanju z Osnovno šolo Lovrenc 
na Pohorju, pripravili že tradiciona-
lno pustovanje. Kljub temu, da letos 
prioritetna naloga pustnih šem ni 
bila odganjanje zime, saj smo snega 
okusili le za vzorec, se je zbralo lepo 
število mask in ostalih obiskovalcev. 
Maske so se zbrale pred OŠ Lovrenc 
in nato v povorki  v spremstvu god-
be in gasilcev krenile proti Priredit-
venemu centru, kjer je bil osrednji 
dogodek. Na prizorišču se je odvil 
kratek zabavno - kulturni program, 
vsi tisti, ki so se pozabili maskirati, 
pa so se lahko olepšali s poslikavo 
obraza. Za lep spomin na letošnje 
maškare je poskrbel fotokotiček, vse 

maske pa so prejele brezplačen krof 
in čaj. Veliko zanimanje so poželi de-
vetošolci OŠ Lovrenc, ki so pripravili 
srečelov z bogatimi nagradami, z iz-
kupičkom le-tega pa si bodo pomag-
ali pri organizaciji valete. 
In, kot je prav, smo tudi letos pri-
pravili lepe nagrade za najlepše 
maske, v posameznih kategorijah po 
izboru komisije, ki je, kot vsako leto 
imela zelo težko nalogo.

Da smo lahko izvedli prireditev in 
zagotovili nagrade so pripomogle 
tudi donacije donatorjev, katerim se 
iskreno zahvaljujemo!

Odbor za pripravo prazničnih dni

Cela zelišča načeloma nabiramo na zač-
etku cvetenja, cvetove ali samo cvetne 
lističe pa, ko se ti ravno odprejo. Liste, ko 
so popolnoma razviti, plodove, ko so zreli 
(nekatere v jeseni, po slani). Korenine izko-
pavamo spomladi ali v jeseni. Skorjo nabi-
ramo spomladi, ko se po drevesih začnejo 
pretakati sokovi, saj se pod skorjo takrat 
pretaka največ hranilnih snovi. Izberemo 
lubje ali skorjo mladih poganjkov in vej. 
Skorjo lahko z nožem nastrgamo, med-
tem ko lubje z nekaj preciznimi zarezami 
olupimo iz veje oz. poganjka. Drevesni sok 
(npr. brezov, smola iglavcev) zbiramo na 
poškodovanih delih dreves. 
OPOMNIK: spomladanske cvetlice so 
zelo zdravilne. Skrajni čas je, da začnemo 
nabirati zelišča za »Jegermeister«. Pijmo 
čaje za razstrupljanje telesa in krvi.

Zeliščarski krožek SRČNA MOČ

ARNIKA, ki spada med zaščitene rastline
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Samooskrba s sončno energijo
Sončna energija je trajen in brez-
plačen vir, ki ga lahko s pridom 
izkoriščamo v gospodinjstvih za 
okolju prijazno ogrevanje sani-
tarne vode ali pridobivanje elek-
trične energije. Slednje je že več 
let omogočeno z Uredbo o sa-
mooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije. Po njej 
gospodinjstvo postavi mikro sonč-
no elektrarno za lastne potrebe. 
Viške elektrike v času sončnih dni 
oddaja v zunanje elektro omrež-
je, primanjkljaj v nočnem času ali 
ob slabem vremenu pa prejema od 
zunaj. Izmenjavo beleži dvosmerni 
električni števec in ob koncu leta 
se obračuna razlika med prevze-
to in oddano električno energijo. 
Ob dobro izračunani zmogljivosti 
se manjša proizvodnja v zimskih 
mesecih pokrije z viški iz letnih 
in za plačilo ostanejo zgolj ob-
vezni stroški obračunske moči in 
prispevki, kar za povprečno gospo-
dinjstvo znese okoli 19€ mesečno. 
Ocena kdaj se investicija izplača ni 
enostavna a če v grobem za elek-
triko mesečno plačujete 75€, vas bo 
investicija 5 kWp elektrarne stala 
okoli 7.000 € za postavitev na ključ 
in se bo povrnila v 10 letih, življen-
jska doba pa naj bi bila po zagoto-
vilih proizvajalcev več kot dvajset 
let. V primeru večje porabe, npr. če 
imate toplotno črpalko, je potrebna 
večja zmogljivost in se strošek lah-
ko povrne tudi nekaj let prej.
Kako v praksi izgleda izgradnja 

sončne elektrarne? Na streho obr-
njeno med vzhod in zahod (ideal-
no na jug) se na posebne nosilce 
montirajo lahkih solarni paneli ter 
se povežejo s kabli do razsmerni-
ka, ki pretvarja enosmerni tok v 
izmeničnega. Ta se nato priklopi 
na notranje omrežje gospodinjstva. 
Sam naziv »samooskrba« marsik-
oga zavede, da to pomeni neodvis-
nost od zunanjih izpadov v primeru 
snega ali žleda. Žal ne drži - če pride 
do izpada, se mora samodejno izk-
lopiti tudi sončna elektrarna.
Izdelavo mikro sončne elektrarne 
je najbolje zaupati enemu od šte-
vilnih ponudnikov (Gen-i Sonce, 
Petrol, Sonce energija...), ki svetu-
je o potrebni kapaciteti in z našim 
pooblastilom uredi vse potrebno za 
izgradnjo, priključitev v omrežje in 
pridobitev subvencije Eko sklada.
Več podrobnosti najdete v članku 
na lovrencan.si.

Anžej Bečan

Primer postavitve kolektorjev za top-
lo vodo (zgoraj) in 6 kWp mikro sončne 
elektrarne.

Nova cena odvoza komunalnih odpadkov v Občini Lovrenc na Pohorju

Podjetje SNAGA d.o.o. je Občini 
Lovrenc na Pohorju posredovalo 
več predlogov o oblikovanju cen iz-
vajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnan-
ja s komunalnimi odpadki, tudi 
takšnega, ki je predvideval 159 % 
dvig cene. Po številnih pogajan-
jih in usklajevanjih, tudi z drugimi 
občinami, smo v mesecu decemb-
ru 2019, za leto 2020 prejeli predlog 
cene, pripravljen v skladu s sklepi, 
sprejetimi na 14. redni skupšči-
ni družbe Snaga d.o.o. Ker je tudi 
Mestna občina Maribor pristopila 
k enotni ceni odvoza komunal-
nih odpadkov, skupaj z občinami 
v katerih podjetje Snaga d.o.o. iz-
vaja odvoz komunalnih odpad-
kov, je dvig cene odvoza odpadkov 
sprejemljiv tudi za Občino Lovrenc 
na Pohorju in jo je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju potrdil 
na svoji seji konec meseca januarja.
Nove cene bodo predvidoma stopile 

v veljavo s 01. 03. 2020, ob predpogo-
ju, da bodo potrjene v vseh občinah, 
ki so predmet oblikovanega ceni-
ka: Mestna občina Maribor, Starše, 
Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob 
Dravi ter Lovrenc na Pohorju. Enot-
na cena za vse navedene občine bo 
znašala za referenčno – 120 L posodo 
za ostale odpadke, 11,42 EUR/mesec 
(z DDV). Odvoz komunalnih odpad-
kov (črne posode) se bo vršil na vsake 
tri tedne, za papir, odpadno embalažo 
pa se bo odvoz vršil tako kot do sedaj. 
Snaga d.o.o. kot enega od glavnih ra-
zlogov za nujnost povišanja cen in 
tudi iskanja rešitev v novem pristopu 
z enotno ceno, navaja razdor trga 
odpadkov zaradi zmanjšanja prevze-
ma ločenih frakcij odpadkov s strani 
daljnovzhodnih držav. Posledično so 
evropska skladišča sortiranih in loče-
no zbranih frakcij polna. Trg je postal 
izbirčen, prevzem zelo omejen, zato so 
cene prodaje teh frakcij padle. Sočas-
no so se zapolnile evropske kapac-

itete energetske izrabe odpadkov, 
kar je rezultiralo v povišanju cen 
za preko 100 %. V Sloveniji, ki last-
nih kapacitet nima, so te razmere 
povišale obdelavo odpadkov za 80 
% in več. K temu je potrebno prište-
ti še dvig minimalne plače, dvig 
cen električne energije, naftnih 
derivatov ter zunanjih storitev, na 
kar opozarja tudi Zbornica komu-
nalnega gospodarstva Slovenije. 
Ustrezno ravnanje z odpadki ter 
skrb, da nastane kar najmanj 
odpadkov, nam mora tako posta-
jati pomembna zaveza. Ne samo 
zaradi cene, tudi zaradi okolja, 
nas samih, predvsem pa zaradi 
naših zanamcev. Občina Lovrenc 
na Pohorju še vedno omogoča 
svojim občanom brezplačno odd-
ajo odpadkov v zbirni center in 
podpira ter sodeluje pri vsaki ak-
ciji čiščenja našega okolja. Skrb 
za okolje mora postati ena izmed 
naših najbolj pomembnih prioritet.

Po skrbni presoji in dolgotrajnih postopkih nas čaka sicer nezaželen, pa vendar razumen dvig cene 
odvoza odpadkov - iz dosedanjih 9,92€ za odvoz 120 l posode, se cena zvišuje na 11,42€. Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju je takšno ceno že potrdil, veljala pa bo, če jo potrdijo tudi Mestna občina 
Maribor ter ostale zunaj - mestne občine.

Kurenti v Lovrencu
V soboto, 15. 2. 2020 so nas obiska-
li Koranti iz Etnografskega društva 
Ježevka. Župan jih je sprejel pred 
občino in jim zaželel dobrodošlico.  
Izmenjali so par besed nato pa se 
odpravili po kraju. Da pa niso raja-
li s praznimi trebuhi in suhimi usti, 
so poskrbeli člani in članice PGD 
Lovrenc na Pohorju. 

Drage dame
Drage dame - žene, mame, 
babice, tete in prijateljice! 

“Draga ženska za ves svoj trud, si 
vzemi svojih 5 minut.”

Nismo pozabili na vas, 
zato v mesecu marcu pri-
pravljamo dogodek, ki bo 
namenjen posebej  vam.

Podrobne informacije bomo objavili na 
lovrenc.si in plakatnih mestih.


