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P  R  A  Z  N  I  K 
KRAJEVNE  SKUPNOSTI 

O  S  T  R  O  Ž  N  O 
 

* * * * * * * * * * 
* * * * * * * * 

V  A  B  L  J  E  N  I   
V   S O B O T O,  

18. SEPTEMBRA 2010  

na  

O S T R O Ž N O . 
 

Na dvorišču in  v pritličju prizidka  
gasilskemu domu na Ostrožnem bo  

cel dan potekal program  
za VAS,  

spoštovani krajani in krajanke,  

V A B L J E N I ! 



P R O G R A M : 

 
Ob 8,00. uri START in CILJ  pred sedežem KS Ostrožno, POHOD po meji KS.  

Ob 10,00. uri –  odprtje RAZSTAVE v pritličju prizidka, v sejni sobi PGD Ostr. 

Ob 11,00. uri –  ŠK SANKAKU se predstavi 

Ob 11,45. uri -  NORDIJSKA HOJA 

Ob 12,00. uri –  PIHALNI ORKESTER CELJE in NASTOP OTROK 

Ob 12,30. uri – GOLAŽ (brezplačno) 

Ob 13,30. uri –  PIHALNI ORKESTER CELJE,  

POZDRAV PREDSEDNIKA SVETA KS,  

PODELITEV PRIZNANJ POSAMEZNIM KRAJANOM,  

PEVSKA SKUPINA DU OSTROŽNO,  

PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLJE 

Ob 14,30. uri – PRIKAZ POSEBNIH OBLIK GAŠENJA  

Ob 15,00. uri – ŠK SANKAKU prikaz borilne veščine JUDO-otroci  

V NADALJEVANJU  ZABAVA IN PLES. 
* * * * * * * * 

* * * * * 
   
P O H O D  
bo potekal v smeri Dobrove, do jezera in Lokrovca. Pot ni težavna, primerna je za celotne 
družine. To je priložnost, da spoznate še druge konce svoje krajevne skupnosti. Želimo si, da 
bi se pohoda udeležilo čim več krajanov in krajank , otrok in mladine. To je priložnost za 
rekreacijo, prijeten oddih in druženje. Organizator pohoda bo g. Franjo Luc-V A B L J E NI! 
 
ŠK   S A N K A K U :  
-predstavitev reprezentantov v JUDU,  
-ogled telovadnice in fitnesa,     
-prikaz borilne veščine JUDO-odrasli (ob11. uri ) in otroci (ob 15. uri ),  
-od 10. do 15. ure prikaz fitnesa-otroški program od 6. do 12. leta starosti in brezplačna 
uporaba fitnes naprav za otroke. 
FITNES-OTROŠKI PROGRAM, je prvi tak fitnes v Sloveniji in četrti v Evropi. 
Številna leta nedograjen prostor v 1. nadstropju prizidka gasilskemu domu, je spremenil 
podobo in postal uporaben ter možnost rekreacije približal krajanom.  
Marjan Fabjan je usposobil telovadnico in fitnes, ureditev sanitarij je financirala KS, ker je v 
1. nad. na novo tudi dvorana KS, ki je vsa pretekla leta KS ni imela.  
Na dan praznovanja bo mogoč ogled vseh prostorov. 
 



R A Z S T A V E:  
od 10. do 16. ure bodo na ogled : 

različni kaktusi (Zavšek Ferdo in Majda, Ostrožno),    
izdelki iz gline (Plevnik Tomo in Meta, Ostrožno),  
slike (Petrovič Stane-Čonč, Lopata), 
izdelki iz stekla, steklena galanterija, vitraži ( Anderluh Anja, Ostrožno) 
slike (Brilej Zvone-Čori, Ostrožno)        
med in izdelki iz medu (Jug Mirko, Lokrovec),  
pecivo (Edita Stermecki, Lokrovec),  
kruh (Štefka Stermecki, Ana Stermecki, Marija Jamnikar, Lokrovec),   
domači mesni izdelki (kmetija Turnšek- Lokrovec, kmetija Ocvir- Ostrožno),   
naravni izdelki s kmetije Winter-Lešer z Lopate 
humanitarna dejavnost  KO RK Ostrožno,              
starodobni fički (društvo ljubiteljev fičkov), organizator Janez Golouh, Ostrožno. 
gasilska oprema (PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec-Dobrova),  
zelišča iz Pehtrinega koša in gobe ( Ivanka Cokan, Dobrova ). 
različni aranžmaji iz naravnih materialov (Marinka Turnšek, Lokrovec 
fotografska razstava ALJASKA, KANADA IN SZ DRŽ. ZDA, v dvorani (1. nadstropje) , avtor Marjan Čebela         

priprava razst.  prostora in namestitev razstavnih izdelkov: Marinka Turnšek, Lokrovec 
 
N O R D I J S K A    H O J A –  
Je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih telesnih aktivnosti.  
Je izvedljiva preko celega leta in primerna za ljudi vse starosti in ravni telesne 
pripravljenosti.    Številni pozitivni učinki nordijske hoje so vzrok, da se ta oblika rekreacije 
pri nas vedno bolj širi.  
Več strokovnega znanja o nordijski hoji v besedi in gibanju vam bo podal vodnik nordijske 
hoje,  g. Franjo Luc. 
 
KOSILO  
Soboto , 18. sep. 2010,  lahko preživite v duhu praznovanja krajevnega praznika cel dan.  Ob 
12, 30. uri bo  za kosilo, golaž (brezplačno), potem pa bo poskrbljeno še za drugačne okuse 
in želje, na žaru se bo vrtel tudi odojek.  

* * * * * 
SPOŠTOVANI   KRAJANI,   CENJENE   KRAJANKE   ! 

 

VSEBINE PRAZNOVANJA SO RAZNOVRSTNE,  

VSAK LAHKO NAJDE NEKAJ ZASE.  

SODELUJOČI V PROGRAMU PRAZNOVANJA SE BOMO POTRUDILI,  

DA BO ZANIMIVO IN ZABAVNO. 

PRIDITE, PRIDRUŽITE SE NAM,  

KRAJEVNI    PRAZNIK   JE    NAMENJEN      VAM .. 

V A B L J E N I   ! 

PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU -  prostor bo pokrit. 



 
ZADNJE, VIDNEJŠE  NOVOSTI  V  KRAJEVNI  SKUPNOSTI  

 
PEŠPOT DO ŠMARTINSKEGA JEZERA , je velika pridobitev ne samo za pešce, kot 
udeležence v prometu, temveč v veliki meri tudi za krajane Dobrove. Pešci imajo sedaj 
določen, omejen prostor gibanja in pot poteka ob robu ceste, ob potoku in robu gozda. Sedaj 
je potrebno doseči še, da bodo vozniki upoštevali omejitev hitrosti skozi naselje Dobrova. 
 

KANALIZACIJA na Dobrovi in delu Lokrovca  je na poti realizacije, potekajo pa 
aktivnosti, vodi jih tamkajšnji odbor, da se v oboje omogoči vključitev celotne Dobrove in 
Lokrovca hkrati z obnovo vodovoda in napeljavo plina. 
 

CESTA V LOKROVCU-MIRNA DOLINA, je potrebna razširitve in postavitve dodatne 
javne razsvetljave. Imenovani odbor na rešitvi obojega dela intenzivno, cesta je v programu 
KS kot prioriteta, MOC pa rešitev tega problema povezuje s spremembo ZN na tem 
področju, ki predvideva večje število novogradenj. 
 

REKOSTRUKCIJA CESTE OSTROŽNO – LOPATA  še ni dokončana, letos so bili 
narejeni projekti in opravljene uskladitve na terenu za zadnji del od podvoza AC na Lopati 
do obračališča. 
 

OBNOVLJENO KRIŽIŠ ČE stare Ceste na Ostrožno z novo Cesto na Ostrožno (pri 
Asu) je pridobitev za varnejšo vključitev v promet tam stanujočih. 
 

BRV NA KOPRIVNICI,  ki je bila odstranjena , je končno pred časom dobila ''zeleno luč'' 
od ARSO, za postavitev nove. Na potezi je sedaj MOC, da jo postavi.  
 

CESTA LOPATA –MEDLOG  je zaradi povezave na AC vedno bolj prometna, v izdelavi 
so projekti za razširitev s pločnikom in kolesarsko stezo. 
 

ULICA HEROJA ŠARHA -krajani so podali izjave, da se z odstopom zemljišča za 
izgradnjo pločnika strinjajo, na osnovi tega je KS dala MOC pobudo za izdelavo projekta. 
 

ULICA HEROJA LACKA  poteka po privatnem zemljišču, trenutno odbor vodi aktivnosti 
za odstop tega zemljišča v javno last. Ko bo to realizirano, bo mogoče za vse tamkajšnje 
objekte zgraditi kanalizacijo, plinifikacijo, obnoviti obstoječ še azbestni vodovod. Naselje 
tako oskrbeti s celotno infrastrukturo ter cesto obnoviti z ustreznim odvodnjavanjem. 
 

CESTA V NASELJU LOPATA  je več desetleten problem, zemljišče  je odkupljeno, 
projekt za asfaltiranje je trenutno v fazi usklajevanja na terenu s tam stanujočimi, sledi 
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo ceste  z urejenim odvodnjavanjem, izgradnja 
je predvidena v mesecu marcu 2011. 
 

LESENI KOZOL ČKI so postavljeni v vsa štiri naselja na območju KS Ostrožno. 
Da jih čez leto krasi cvetje, velja zahvala ga. Brežnik na Lopati, g. Golouhu na Ostrožnem, 
g. Jamnikar v Lokrovcu in ga. Kidrič na Dobrovi. 

 
* * * * * * 

Vsebino zbrala in uredila: Marina Srebočan 


