
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne glejte nazaj, ker se vam zdi lepše, kot takrat, ko je bilo. Ne glejte naprej, ker se vam zdi ljubše, kot bo 

takrat, ko se zgodilo bo. Uživajte v danem trenutku, kajti sedanjost je edino kar resnično imamo. 

 

Naj Vam prihajajoče leto podari obilo zdravja, številne nove priložnosti, uresniči sanje in prinese čarobnost v 

nastajanju nečesa novega. 

 

 

                                  

 

 

 

 

Ob prazničnem času se želim zahvaliti… 

…vsem krajankam in krajanom za kakršenkoli doprinos skupnosti, 

…DU in KO RK Ostrožno za vaše prostovoljno delo s starejšimi in socialno ogroženimi krajani, 

…Judo klubu Z'dežele Sankaku za dve olimpijski kolajni ter doprinos pri skrbi za mlade in šport v kraju, 

…PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec – Dobrova za vaše predano in požrtvovalno delo ter 

vsakoletno postavitev adventnih vencev in jaslic, 

…članom in članicam sveta ter odborov KS Ostrožno za konstruktivno delo, 

…Cinkarni Celje za donacijo, s katero ste omogočili obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov 

…ter županu Bojanu Šrotu in strokovnim službam  MO Celje za vsa izvedena dela v naši KS. 

 

Vesele praznike in vse dobro v letu 2017! 

 

Peter Pišek 

predsednik Sveta KS Ostrožno 

Glasilo 
 Krajevne skupnosti Ostrožno 



 

Krajevni praznik 

 

 

V soboto, 24. septembra 2016 je na sedežu KS potekala prireditev ob praznovanju krajevnega praznika. Na 

prireditvi smo podelili priznanja za najlepše urejeno okolico v različnih kategorijah in naziv Častni krajan, ki 

je pripadel guruju slovenskega in svetovnega juda, g. Marjanu Fabjanu. 

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo vsem nastopajočim in razstavljalcem, ki so se tudi letos prijazno 

odzvali na naše povabilo in s svojo prisotnostjo oplemenitili našo prireditev. Lepo je bilo sodelovati z vami. 

Posebna zahvala gre predsedniku in članom PGD Ostrožno za pomoč pri organizaciji in izvedbi krajevnega 

praznika. Hvala za vse! 

 

      Podelitev priznanj in naziva Častni krajan             Društvo upokojencev Ostrožno                     Center za krepitev zdravja ZD Celje                                   

 

    PGD - Ostrožno, Lopata, Lokrovec-Dobrova             Razstava kmečkih dobrot in ročnih del                                     Fičo klub Velenje 

 

                            Učenci OŠ Lava     Etno skupina Sončnice                           Mešani pevski zbor Celeia  



 

 

 

             Policijska postaja Celje                    Kinološko društvo Celje                       Konjerejsko društvo Celje  

 

        Pihalni orkester Celje   Celjska folklorna skupina                     Ansambel Vižarji 

 

Leto 2016 so zaznamovali… 

 

DVE OLIMPIJSKI MEDALJI ZA SLOVENSKI JUDO 

Tina Trstenjak in Ana Velenšek, obe varovanki Marjana Fabjana iz Judo kluba Z' Dežele" Sankaku Celje, sta 

iz Ria za Slovenijo prinesli dve olimpijski medalji, in sicer zlato ter bronasto. Velike zasluge gredo tudi njunemu 

trenerju Marjanu Fabjanu, ki ni cenjen in spoštovan le v slovenskem prostoru, temveč ima njegov sloves 

svetovne razsežnosti. Zaradi vrhunskih uspehov njegovih varovancev bosta ime kluba z Lopate in mesta Celja 

za vedno vpisana na svetovni zemljevid judo športa. 

70-LETNICA DELOVANJA PGD OSTROŽNO 

V soboto, 2. julija 2016 je na sedežu društva potekala prireditev z bogatim kulturnim programom, za veselo 

druženje pa je poskrbel Ansambel Unikat. KS Ostrožno jim je ob okroglem jubileju čestitala za uspešno 

prehojeno, a težko pot. Pri svojem delu so vselej izpostavljeni velikim nevarnostim, pri katerih tvegajo celo 

svoja lastna življenja, vendar kljub temu vselej ostajajo zvesti svojemu temeljnemu poslanstvu – pomagati 

človeku v stiski, ko ta pomoč potrebuje. 

PRENOVA GASILNEGA DOMA NA LOPATI 

PGD Lopata si je v letošnjem letu prislužilo priznanje KS Ostrožno za pristop k prenovi gasilnega doma, saj 

so z močno omejenimi sredstvi, a z jasno vizijo in neomajno vero ter ob požrtvovalnem in trdem delu številnih 

prostovoljcev, skoraj v celoti uspeli prenoviti njihov dom, na katerega je ponosna celotna skupnost. 



 

Investicije v letu 2016 
 

 

 

V letu 2016 so bile na območju KS Ostrožno izvedene naslednje investicije: 

 

 cestno omrežje 

 

 redna vzdrževalna dela: popravilo bankin, čiščenje jarkov, gramoziranje, urejanje 

odvodnjavanja, košnja, vroče krpanje, redno vzdrževanje prometne signalizacije, 

 v okviru rednega vzdrževanja je v teku sanacija mostu pri Sv. duhu,  

 popravljena je bila lesena ograja na mostu čez JP 535201 »Lopata – Gorica pri Šmartnem«, 

 sanirana je bila lokalna cesta z oznako LC 032031 »Medlog (krožišče G1-5) - Celje (Cesta na 

Ostrožno)« v dolžini cca. 85 m (zamenjava zgornjega  ustroja), 

 

 javna razsvetljava 

 

 redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave, 

 osvetlitev parkirišča pred KS Ostrožno,  

 v teku je podaljšanje obstoječe javne razsvetljave v Bevkovi ulici - dve dodatni svetilki, 

 vzdrževalna dela na otroškem igrišču ob Koprivnici, 

 gramoziranje parkirišča na parc. št. 808/46 k.o. Ostrožno (pri BAR-u AS)  ter nekategorizirane 

poti na parc. št. 1153/11 k.o. Ostrožno, 

 redna košnja javnih površin, skrb za javno snago, 

 

 promet - umirjanje hitrosti 

 

 na podlagi pritožb krajanov Gasilske ulice smo v mesecu novembru začeli izvajati meritve hitrosti 

s stacionarnim radarjem,  

 v Ulici Heroja Šarha (pri servisu Zlatečan) je bila skozi celo leto nameščena radarska tabla »VI 

VOZITE«, 

 

 plinovod in vodovod 

 

 plinovod Lopata-JUG: pridobljene so bile služnostne pogodbe z lastniki in izplačane ustrezne 

odškodnine za služnost, 

 plinovod Lopata-Medlog: pridobljena je bila PGD dokumentacija, urejene so bile služnosti z 

lastniki zemljišč in ARSO, 

 plinovod Lokrovec-IV: pridobljena je bila PGD dokumentacija, urejene so bile služnosti z lastniki 

zemljišč, 

 plinovod Severna vezna cesta II: pripravljalna dela na sočasno izgradnjo plinovoda in severne 

vezne ceste, 

 obnova vodovoda v dolžini 200 m na Lopati, južno od AC, 

 dograditev kanalizacijskega omrežja na Lopati. 

 

Plan komunalnih del za leto 2017, Pripombe k odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2017, 

Obvestilo o izvajanju zimske službe v Mestni občini Celje v sezoni 2016/17 ter Obvestilo o izvajanju zimske 

službe na nekategoriziranih javnih površinah – pešpoteh so objavljeni na naši spletni strani www.ks-

ostrozno.si in na oglasni deski KS. 

 

 



 

 

KO RK Ostrožno 
 

 

Konec leta je čas pogleda nazaj, je čas analize opravljenega dela. Aktivisti (12 poverjenic in 1 poverjenik) KO 

RK smo s svojim delom v tem iztekajočem letu zadovoljni. 

Dvakrat smo petindvajsetim družinam pomagali s paketoma prehrane, v sklopu teh artiklov smo delili tudi 

jabolka. Sicer ostali socialno šibki  prejemajo pakete mesečno od OZ RK Celje. 

Želeli smo skupaj s KS bistveno izboljšati pogoje bivanja eni družini, a so to odklonili. 

Ob primeru požara smo skupaj s OZ RK Celje nastanjenim v pogorelem objektu pomagali s prehrano in 

možnostjo pridobitve oblačil, obutve in posteljnine. 

V juniju in septembru smo zainteresiranim za ugodno ceno omogočili dvo in tro-dnevno bivanje v Celjskem 

domu v Baški na otoku Krku. Čas tamkajšnjega bivanja smo popestrili z organiziranimi pohodi, ogledi, jutranjo 

telovadbo, delavnico oblikovanja krep papirja in zabavnimi igrami. 

Priložnostno posamezne poverjenice obiskujejo starejše, osamljene, ki jim je vsak pogovor dragocen. 

Pred božično-novoletnimi prazniki bomo obiskali vse starejše nad 80 let, ki niso člani DU in prejemnike 

občasne pomoči ter  jim ob tej priložnosti namenili skromno pozornost.  

Posebej smo ponosni na letošnjo novost, to je MERJENJE KRVNEGA PRITISKA, HOLESTEROLA IN 

SLADKORJA. Začeli smo na dveh lokacijah, na Ostrožnem in v Lokrovcu. Zaradi slabega obiska v Lokrovcu 

smo s poletjem tam z meritvami zaključili. 

Na Ostrožnem iz meseca v mesec opažamo večanje števila obiska. Meritve opravljamo v sodelovanju s 

Patronažno službo ZD Celje. Meritve strokovno izvaja patronažna sestra, ki hkrati ustrezno svetuje oziroma 

po potrebi napoti k osebnemu zdravniku. Rezultate meritev beležimo, vsak obiskovalec ima svojo izkaznico. 

VABIMO krajane in krajanke, da izkoristite ponujeno možnost spremljanja stanja svojega krvnega pritiska, 

holesterola in sladkorja v krvi. Pravočasna preventiva mnogokrat prepreči morebitne resne zaplete zdravja. 

Meritve izvajamo vsak drugi torek v mesecu (razen julija in avgusta) med 10.00 in 11.30 uro v dvorani v prvem 

nadstropju prizidka gasilskega doma na Ostrožnem (nad sedežem KS). Prvi obisk meritev stane 5€, preostale 

meritve preko leta so brezplačne.  

Vabljeni na meritve: 10. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 12. 9., 10. 10., 14. 11. in 12. 12.2017. 

Želimo vam prijetne praznične dni v krogu svojih najdražjih, v letu 2017 pa obilo zdravja in osebnega 

zadovoljstva. 

Marina Srebočan,                                                                                                                                                                                            

predsednica KO RK Ostrožno 

 

 

 

 

 

 



 

DU Ostrožno 
 

 

Društvo upokojencev Ostrožno, ki je bilo ustanovljeno leta 1987, bo prihodnje leto praznovalo 30-

obletnico delovanja. Društvo šteje 346 članov, naši prostori pa se nahajajo v starem delu gasilskega 

doma Ostrožno.  

Od naših aktivnosti bi omenili dve najpomembnejši: prva je program »starejši za starejše«, katerega cilj 

je prostovoljno delo z osamljenimi, onemoglimi, osiromašenimi krajani, ki jim želimo polepšati starost in 

olajšati stiske. Program bomo v letošnjem letu izpolnili  v celoti, upoštevajoč merila, ki jih narekuje ZDUS 

Ljubljana. Druga  so športne dejavnosti, v katere je vključenih okoli 50 članov in članic. Aktivno 

tekmujemo v  kegljanju na vrvici (rusko kegljanje), pikadu, streljanju z zračno puško, metanju krogov in 

steznem kegljanju v hali Golovec. Do tega datuma smo prejeli 12 zlatih, srebrnih in bronastih odličij ter 

veliko priznanj in pohval. Udejstvujemo se tudi telovadbe, začetnega in nadaljevalnega tečaja 

računalništva, pohodništva, posamezniki se ukvarjajo tudi z izdelovanjem rož iz krep papirja in s 

slikarstvom. Tudi slamnate skulpture, ki vsako leto krasijo našo KS, so naš izdelek. Naše geslo je »prijetno 

v druženju«. 

Društvo vsako leto pred božično-novoletnimi prazniki skromno obdari člane, ki so stari 80 let ali več, saj 

ti predstavljajo tretjino vseh članov. Pakete razdelijo naše poverjenice, ki dobro poznajo situacijo na 

terenu. Prav tako društvo organizira številne izlete in ekskurzije ter druga družabna srečanja, kot so 

poletni piknik in podobno. 

Posebnost društva je Etno skupina Sončnice, ki bodo februarja 2017 praznovale 5-obletnico delovanja. 

Ob tej priložnosti so izdale tudi svoj stenski koledar. Nastopajo na vseh domačih prireditvah, v Celjskem 

domu v Baški, udeležujejo se srečanj upokojenskih društev v Pliberku, sodelujejo z zgodovinarskim 

društvom iz Benedikta v Slovenskih goricah, igrale in pele pa so celo z Modrijani ob 61-letnici Radia 

Celje. Skupino sestavljajo: Marija-Mici, ki igra na pralniku, Nada se ukvarja z ropotuljami, Vera igra 

etno klarinet, Vesna je strokovnjak na etno kontrabasu, Zinka obvlada lončeni bas, Zlatka je odličnjakinja 

na etno trobenti, za popestritev pa sodelujeta tudi pridružena člana Milan in Franci.  

Posebej uspešno za društvo je bilo lansko in letošnje leto. Obnovili so se prostori sanitarij in priročne 

čajne kuhinje. V letošnjem letu pa smo zamenjali  dotrajana okna, obnovili strop, položili nova ojačana 

tla ter prebelili prostore. 

Nadaljnje aktivnosti so v pridobivanju novih članov, saj je tukaj še veliko možnosti za napredek, vendar 

mora pristop k društvu temeljiti na prostovoljni bazi. 

ZADOVOLJSTVO, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE SO TEMELJNE VRLINE NAŠEGA DRUŠTVA. 

 

Milan Kroflič,                                                                                                                                                                                      

predsednik DU Ostrožno 

 

 


