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Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem Vam… 
…krajanke in krajani, 

ki ste kakorkoli pomagali v KS, 
…DU in KO RK Ostrožno, 

za druženje in pomoč sokrajanom, 
…Judo klubu Z'dežele Sankaku, 

za vselej vrhunske dosežke, 
…PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec – Dobrova, 

Vaše delo je neprecenljivo, 
…članom in članicam Sveta ter odborov KS Ostrožno, 

ker Vam je mar za našo skupnost, 
…donatorjem – Cinkarni Celje d.d., 

da ste omogočili obdarovanja starejših krajanov, 
…in ne nazadnje strokovnim službam MOC in 

našemu županu Bojanu Šrotu, 
brez Vas bi ostale naše želje le prazne črke na papirju… 

 

       Hvala in srečno 2016! 
 
                               

Peter Pišek 
predsednik Sveta KS Ostrožno 

Prazniki so pred nami – 
lepši od vseh praznikov v letu. 

V njih si vzamemo čas… 
za domače, za prijatelje, za tiste, 
ki so nam pomagali, nas osrečili… 

V teh praznikih si podamo roke, voščimo si,  
se nasmejimo, se obiščemo in obdarimo. 

Želimo, da Vam bo brezmejno lepo. 
V praznikih, vsak dan, vse leto. 

Privoščimo Vam več miru, prostega časa, 
družinske topline ter sreče in zdravja. 
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Investicije v letu 2015 
 
V letošnjem letu je bilo kar nekaj realiziranih investicij s področja komunale, prometa in infrastrukture. 
Zaradi omejenosti z velikostjo glasila, bomo v nadaljevanju omenili le tri večje in pomembnejše, in sicer 
izgradnjo kanalizacijskega in plinovodnega omrežja, obnovo vodovoda in ceste v Lokrovcu, ureditev 
cestnega odseka Srebočan – Lipovšek ter izgradnjo nove infrastrukture in obnovo ceste v Ulici heroja 
Lacka. 
 

 Izgradnja kanalizacije in plinovoda, obnova vodovoda in ceste v 
Lokrovcu ter novo gasilsko vozilo PGD Lokrovec - Dobrova 

 
V okviru investicije je bila zgrajena fekalna in 
meteorna kanalizacija ter obnovljen dotrajan 
vodovod v dolžini 720 m. Obnovljeni so bili tudi 
hišni vodovodni priključki za 34 stanovanjskih 
objektov. V dolžini 741 m se je izvedla izgradnja 
nizkotlačnega plinovodnega omrežja, v celoti pa je 
bila obnovljena tudi cesta v površini 3630 m² in 
asfaltno muldo v dolžini 690 m. Za odvod 
meteornih vod s ceste je bila zgrajena kanalizacija 
dolžine 790 m.  
Otvoritev ceste je potekala 30. maja 2015, v 
organizaciji PGD Lokrovec – Dobrova in KS 
Ostrožno. Po uvodnem pozdravu in nastopu 
Pihalnega orkestra Ljubečna, sta imela svoja 
govora predsednik KS Ostrožno, Peter Pišek in 
župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot. Sledil je 
blagoslov ceste, ki ga je vodil župnik, g. Srečko 
Hren. Po pogostitvi je prišel čas za prevzem novega 
gasilskega avtomobila. Dobre zabave z Ansamblom 
Akordi, ni pokvarilo niti slabo vreme.  

         

 Obnova cestnega odseka Srebočan – Lipovšek 
 
V mesecu juniju in juliju je potekala obnova cestnega odseka JP 535201 »Lopata - Gorica pri Šmartnem«, 
do hišne številke 61, v dolžini 310 m. 

 

 Izgradnja nove infrastrukture in obnova Ulice heroja Lacka 
 

Oktobra 2014 se je pričela gradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter obnova vodovoda v Ulici heroja 
Lacka. Zgrajena sta bila dva fekalna kanala v skupni dolžini 528 m. Fekalne odpadne vode zgrajenih 
kanalov se stekajo, preko obstoječega zbirnega kanala na Čistilno napravo Celje. Poleg fekalne 
kanalizacije je bila za namen odvodnjavanja ceste ter eventualno objektov, ki nimajo možnosti 
ustreznega odvodnjavanja meteornih vod, zgrajena tudi meteorna kanalizacija. Iztok meteornega 
kanala v strugo Sušnice se, zaradi vpliva visokih vod, varuje s protipoplavno zaporo. Novo zgrajen 
meteorni kanal je dolžine 308 m. Sočasno z izgradnjo kanalizacije se je izvedla tudi obnova obstoječega 
vodovoda, v skupni dolžini 450 m, ki je bil dotrajan in zgrajen iz starih azbestnih cevi. Na novo zgrajena 
je tudi javna razsvetljava s strojnimi elementi na območju celotne ulice ter obnovljena cesta v skupni 
površini cca 1000 m². Vsa dela so bila končana v mesecu aprilu 2015, uporabno dovoljenje pa je bilo 
pridobljeno meseca maja 2015. 
 



 

Novosti v letu 2015 
 

 Nova koordinatorka Krajevne skupnosti Ostrožno 
 

Pozdravljeni! 
 

Moje ime je Suzana Bekić. 6. julija 2015 sem postala nova koordinatorka za KS 
Ostrožno. Po uspešno opravljeni primopredaji, sem se lotila dela, ki mi je v veliko 
veselje. Seznanjena sem bila s številnimi uspešno zaključenimi investicijami na 
območju KS Ostrožno, med njimi tudi eno »zelo svežo« - novo cesto v Lokrovcu, 
katere otvoritev je bila maja letos. Žal pa je nekaj tudi tistih »še« nerealiziranih zgodb, 
vendar verjamem, da nam bo s pozitivnim odnosom, vztrajnostjo in potrpežljivostjo 
uspelo uresničiti tudi te. Osredotočati se moramo na majhne zmage in ne vselej videti 

samo tisto, kar še ni postorjeno. Vsako pot je potrebno začeti s prvim korakom in nato iti korak za 
korakom do končne destinacije. Četudi so ti koraki majhni in počasni, zagotovo pomenijo napredek, saj 
nas vodijo k željenemu cilju. Želim si, da bi skupaj uspešno prehodili ogromno poti in bili ves čas 
potovanja ponosni na pot, ki smo jo že premagali.  
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila svoji vodji, gospe Tjaši Podergajs, ki mi je skupaj s še tremi člani 
komisije, zaupala opravljanje dela pri katerem neizmerno uživam. Upam, da upravičim Vaše zaupanje. 
Hvala tudi moji predhodnici, Carmen Hriberšek, za predajo dela in pomoč, kadarkoli jo potrebujem. In 
ne nazadnje… najlepša hvala predsedniku, za prijeten sprejem, koristne nasvete, odlično komunikacijo, 
večni optimizem in nalezljivo dobro voljo. 

 

 Prenovljena spletna stran www.ks-ostrozno.si 
 
Sporočamo, da smo za Vas prenovili našo spletno stran www.ks-ostrozno.si, preko katere Vas bomo 
obveščali o vseh pomembnih zadevah in prihajajočih dogodkih. Poleg kontaktnih podatkov in podatkov 
o uradnih urah KS, najdete na spletni strani tudi kratko predstavitev KS Ostrožno skozi njeno zgodovino, 
seznam društev, klubov in organizacij, ki delujejo na območju naše skupnosti, podatke o članstvu in delu 
v organih KS Ostrožno ter galerijo fotografij z različnih prireditev.  

 

 Zasaditev dreves in postavitev novih klopi na igrišču pred KS 
 
Avgusta letos smo na igrišču pred KS dobili tri nove klopi, kjer lahko naši upokojenci posedijo med 
izvajanjem svojih vsakotedenskih aktivnosti »kegljanjem«. Seveda pa lahko klopi uporabljate tudi vsi 
ostali, zlasti prav pride staršem, medtem ko čakajo svoje male šampione, ki v naši športni dvorani pridno 
trenirajo pod taktirko »Fabijeve« izbrane ekipe. Naša novo zasajena drevesa pa bodo v vročih poletnih 
mesecih, razgretim parkiranim avtomobilom, nudila prijetno senco. 

 

 Požar na kmetiji Winter - Lešer 
 
Letošnje leto je bilo znova usodno za kmetijo Winter – Lešer, kjer je 5. oktobra zagorelo že tretjič v 
zadnjih 15 letih. Ker tam prebivajo tudi številne socialno ogrožene osebe, je tragedija še toliko večja, saj 
so jim ognjeni zublji vzeli še tisto malo, kar so imeli. Želimo si, da bi vsi naši krajani živeli človeku 
dostojno življenje, zato smo na ustrezne institucije in humanitarne organizacije poslali apel za pomoč. 
Vsi naslovniki so se nemudoma odzvali, zato se jim ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo za vse kar 
so storili, podarili ali kakorkoli pomagali. Iskrena hvala Območnemu združenju Rdečega Križa Slovenije, 
Krajevni organizaciji Rdečega Križa Ostrožno, Škofijski Karitas Celje, Zavodu Socio ter Centru za 
socialno delo Celje. Prisrčna hvala tudi vsem krajankam in krajanom, ki ste kakorkoli pomagali 
prizadetim v požaru. In ne nazadnje najlepša hvala našim trem PGD, ki vedno in takoj priskočijo na 
pomoč, četudi s svojo požrtvovalnostjo pri vsaki intervenciji v požaru, tvegajo svoja življenja. 
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Cilji za leto 2016 
 

 Prioritetni program komunalnih del Krajevne skupnosti Ostrožno 
 
V prihodnjem letu si bomo prizadevali zlasti za: 
 
 izgradnjo ceste, pločnika in kolesarske steze od mostu AC pri Fabjanu do obračališča na Lopati, 

odsek Šentjungart (avtobusno postajališče Lopata), 
 izgradnjo nove ceste po protipoplavnem nasipu, povezovalno na predvideno krožišče na Lopati - 

izvoz iz AC Celje zahod v smeri proti Šmartnem v Rožni dolini, 
 pridobitev manjkajočaga soglasja in pripravo projektov za ureditev Ulice heroja Šarha, v smeri proti 

Medlogu, pri čemer bo izgradnja potekala večfazno, 
 dokončanje mreže kanalizacijskega sistema in izgradnje plinifikacijskega omrežja Lopata ter 

dokončanje plinifikacije in kanalizacijske mreže Lokrovca in Dobrove, 
 pridobitev manjkajočih soglasij in pričetek prenove Gasilske ulice. 

 

 Program aktivnosti Krajevne organizacije Rdečega križa Ostrožno 
 
 Dva do trikrat razdeliti pakete z artikli prehrane tistim, ki minimalno presegajo cenzus za 

prejemanje rednih paketov. 
 Zbiranje oblačil in obutve – odvečno, uporabno in čisto garderobo pripeljete na sedež KS. 
 Priložnostni obiski starejših, bolnih in osamljenih  krajanov z željo, da jim pogovor krajša čas in 

omili osebno stisko. 
 V decembru obisk starejših nad 80 let, ki niso članu DU. V kolikor koga zgrešimo, nas o tem 

obvestite, saj je naša evidenca le na osnovi poznavanja terena posameznih aktivistov RK. 
 V juniju in septembru 2016 bomo organizirali dvo in tri dnevno bivanje na morju (Baška, otok Krk, 

v hostlu Celjski dom) s polnim penzionom.  
 Občasno merjenje holesterola, krvnega sladkorja in pritiska. 
 Pomoč prizadetim v požaru na Lopati z zbiranjem opreme za njihove prostore bivanja. 
 Pomoč pri izboljšanju slabih, že za življenje ogrožajočih bivalnih razmer eni družini.  
 Brezplačno peljati v mesecu juniju v Baško za dva dni otroke s področja KS Ostrožno, ki jim obiska 

morja, starši ne morejo omogočiti. 
 
 Da bi zadane aktivnosti lahko uresničili prosimo vse Vas, ki ta trenutek to berete, da:  
- nam pomagate z iskanjem še uporabnega pohištva in gospodinjskih aparatov ter bele tehnike; 
- nam pomagate z iskanjem bivalnega kontejnerja; 
- nas obvestite oz. opozorite na posameznike, vaše sosede, ki so potrebni pomoči, a mi zanje ne vemo; 
- se nam kot člani KO RK pridružite ter z letno članarino 5 € pripomorete k uresničitvi programa. 
  
Name in ostale aktiviste KO RK, katerih delo je prostovoljno, se lahko obrnete s čimerkoli:            
 Ostrožno: Franja Jazbinšek, Štefka Knez, Vesna Luc, Mici Jevnišek, Franjo Luc in Nada Velenšek; 
 Dobrova: Ivanka Cokan in Ivica Kidrič; 
 Lokrovec: Vanda Fric in Nina Fric; 
 Lopata: Majda Zafošnik, Slavica Brežnik in Marinka Bučar; 

  
Zahvaljujemo se KS Ostrožno za pomoč pri uresničevanju našega humanitarnega poslanstva, DU 
Ostrožno in vsem trem PGD za dobro sodelovanje ter OZ RK Celje za razumevanje naših problemov na 
terenu in nudenje pomoči v obliki prehrane in podobnega. 
 
Vsem vam želimo v prihajajočem letu pehar sreče, zvrhan koš zdravja in odprto srce za sodelovanje v 
pomoči ljudem v stiski - HVALA! 
                                                                                                       

                                Marina Srebočan, predsednica KO RK Ostrožno 


