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============================================================================ 
OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 
Mestni svet Mestne občine Celje na svoji 11. seji dne 23. oktobra 2007 sprejel naslednji  
SKLEP:   
Vsem poplavljenim občanom, ki bodo vložili obrazloženo zahtevo za oprostitev plačila nadomestila, se 
oprosti plačilo nadomestila za leto 2008 skladno s predzadnjim odstavkom 17. člena odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61-2578/2006 in 138-
5942/2006). 
Poplavljeni občani morajo vlogo za oprostitev nadomestila za leto 2008 vložiti na pristojni občinski upravni 
organ – Oddelek za finance in gospodarstvo ali     na svojo krajevno skupnost, oziroma mestno četrt 
najkasneje do konca leta   2007. 

SPOŠTOVANI ! 
PRILOŽEN OBRAZEC v dvojniku IZPOLNITE IN  NAM GA  NA SEDEŽ KRAJEVNE SKUPNOSTI  
 OSEBNO DOSTAVITE DO VKLJUČNO 12.  DECEMBRA   2007 . En potrjen izvod ostane vam. 

URADNE URE:  ponedeljek 8 – 12  sreda 14 – 16  petek 8 – 10 
TEL.:49 31 150 ; FAX 49 31 151; E-pošta: moc_ostrozno@t-2.net  ;  spl. stran : ks-ostrozno.si 

********** 
POTRDILO   OZIROMA   IZJAVA 
Na sedežu krajevne skupnosti dobite potrdilo oziroma IZJAVO, da ste bili v zadnji poplavi oškodovani. 
Izjava se izdaja za potrebe uveljavljanja izrednega dopusta, za uveljavljanje solidarne pomoči, za 
uveljavljanje popustov pri nakupih opreme in bele tehnike ter za podobne zadeve. 

********** 
OBČINSKO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE 
Dne 15.10.2007 se je na OZRK Celje sestala socialna komisija, ki je obravnavala potrebe po pomoči 
poplavljencem. Sprejela je sklep, da se pomaga s finančnimi sredstvi, ki so se zbirala na RKS, tistim 
družinam in posameznikom, ki so bili poplavljeni in so socialno ogroženi. Podatke o teh družinah nam 
posreduje center za socialno delo, ter socialne komisije KORK in socialna komisija občine Vojnik.   
Obračamo se na KO RK  Ostrožno, ki ima v svoji sestavi socialno komisijo, da ugotovi osebe in družine na 
vašem področju, ki so bile poplavljene in spadajo v kategorijo socialno ogroženih. Rdeči križ lahko samo 
pomaga, ne more pa rešiti poplavnih problemov, ker smo prejeli za področje Celja in Vojnika samo 
10.000,00 €, ki smo jih v večjem delu že razdelili, razen če se bodo zbrala še dodatna sredstva. 
Datum: 05.11.07'               Igor Poljanšek 

S P O Š T O V A N I  ! 
OBVEŠČAMO   VSE TISTE OŠKODOVANE , KI VAM JE ZADNJA POPLAVA ŠE BOLJ 

POSLABŠALA  VAŠE SOCIALNE RAZMERE, VAS FINANČNO OGROZILA, 
DA SE   S KRATKO VLOGO ZA FINANČNO POMOČ OBRNETA NA   
KRAJEVNO    ORGANIZACIJO    RDEČEGA    KRIŽA   OSTROŽNO  

ALI  POKLIČETE  NA  SEDEŽ  KS  (051 340 371). 
V kolikor menite, da je v vaši soseski kdo posebej potreben pomoči, nas obvestite. 

                  Marina Srebočan 

************ 
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE 
Pomoč poplavljenim je bila s strani Škofijske karitas Celje takoj ponujena vsem prizadetim v zadnjih 
poplavah na širšem celjskem področju. Prizadete smo skušali doseči preko naših Župnijskih Karitas oz. 
župnij ter obvestilom v medijih.   Bili smo presenečeni nad malo prošenj s prav ožjega celjskega področja 
(zgolj nekaj prošenj stanovalcev Hudinje, Gaji…).  
Glede na dopis KS vam sporočamo, da so sredstva za najnujnejšo pomoč še v manjši meri na razpolago.    

Prizadeti naj pošljejo prošnjo s kopijo osebne in bančne izkaznice na naslov:  
Škofijska karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje,  ali pokličejo na tel. 0590 80 370. 

Datum: 29.10.07'                 Darko Bračun 
* * * * * * *  

Številni krajani se na sedež KS obračate s vprašanji, kako je z obravnavo vaših prijav škode in 
morebitno finančno pomočjo. Do danes nismo prejeli od Obč.Kom.za elementarne nezgode 
nobene nove informacije. 

mailto:moc_ostrozno@t-2.net


SPOŠTOVANI ! 
Po poplavi leta 1991 je KS zahtevala PROTIPOPLAVNI ZID  med Koprivnico in stanovanjskima 
objektoma C. na Ostrožno 72  in Cesta na Ostrožno 79, ker je voda tam prestopila breg , poplavila hiše ob 
starem delu C. na Ostrožno in še nekaj hiš  takrat čisto novega naselja ob Koprivnici. Proti poplavni zid je 
bil zgrajen.  
Poplava v letu 1998 je presenetila, ker je voda pritekla od ''zadaj'' oziroma po travniku malo nižje od brvi 
na šolski poti (nasproti Valvazorjeve ulice) in zopet poplavila skoraj v enakem obsegu  kot leta 91.  KS je 
ne samo z dopisi, tudi s številnimi razgovori uspela, da se je ob strugi Koprivnice podaljšal nasip.  
Na seji Sveta KS, dne 31.08.1999, je pod točko 4 bilo ugotovljeno, da je nasip ob Koprivnici podaljšan, 
popravljeno odvodnjavanje z bližnjih njiv oziroma kmetijskih zemljišč, očiščena je bila struga Koprivnice, 
ostala je nedokončana še pešpot- tako imenovana šolska pot.     Nad realizacijo omenjenih protipoplavnih 
ukrepov  je bdel takratni sestav SVETA KS in še posebej krajan in član sveta , Roman Kramer. 
V septembru leta 2004 smo na osnovi opozoril krajanov in lastnih ugotovitev z ogledom na terenu  pisno 
obvestili Ministrstvo za okolje, prostor in energijo-Urad za okolje, območna pisarna Celje(ARSO) , Lava 11,  
da je struga KOPRIVNICE , ki teče neposredno ob naselju Ostrožnega vedno bolj polna mulja-usedlin in 
zaraščena. Zahtevali smo takojšnje čiščenje usedlin in košnjo nabrežine  ter vzdrževanje pešpoti.  
Opozorili smo na vijuganje struge Koprivnice na območju Lokrovca in Dobrove, kar povzroča zajede in 
odnašanje kmetijske zemlje, ter zahtevali ogled terena in saniranje najbolj ogroženih področij.     Opozorili 
smo na z grmovjem zelo zaraščen potok  SUŠNICO na področju  Lopate in delu Ul. H. Lacka, potreben 
temeljitega čiščenja 
Močne padavine od 13. do 17. oktobra 2004 so povzročile dvig nivoja SUŠNICE  na Lopati in poplavile 
stanovanjsko in gospodarsko poslopje na Lopati 15/a. To se ni zgodilo prvič.  
Iste padavine so povzročile poplavo dveh stanovanjskih hiš na Dobrovi 17 in Dobrovi 18- nivo vode v hiši je 
bil 25 cm, poplavil je LAHOVNIŠKI potok po predvidevanju tamkajšnjih krajanov zaradi premajhne 
pretočnosti  mostu, neočiščene struge in gradbenih posegov v strugo.  
Obrnili smo se na ARSO, tako osebno (20. 10.04') kot tudi  pisno (22.10.04'), s prošnjo in zahtevo, da takoj  
sanirajo obe strugi in odpravijo vzroke poplavljanja.  Sledil je   ogled tako celotne Koprivnice kot tudi 
celotne Sušnice  z rečnim nadzornikom. Ugotovitve na terenu so potrdile naša opozarjanja in zahteve. 
Konec leta 2004 se je pojavil še dodatni problem ob SUŠNICI in sicer je drsenje zemlje v potok  Sušnice 
ogrožalo stanovanjski objekt Lokrovec 61. V letih 2005, 2006 in 2007 je  bilo  opozarjanje na  nujno 
vzdrževanje strug :Koprivnice, Lahovniškega potoka, Sušnice in Podsevšnice , naša stalna naloga in 
smo to  vključili v program tako imenovanih komunalnih del na področju KS Ostrožno.   Razočarani 
smo, ker pisnih odgovorov ne dobimo.    
Ustni odgovor ( po telefonu in na razgovorih)  od ARSO je, da se vzdrževanje vrši po njihovem programu in 
v sklopu razpoložljivih sredstev, ki pa jim jih vedno primanjkuje.
Vzrok poplavljanju je tudi neprimerno odvodnjavanje s površin avtoceste.  
11. julija 2006 smo pisno ponovno opozorili DARS , da nepravilno odvodnjavanje in  njihovi ne - vzdrževani 
jarki povzročajo poplavljanje že samo ob malo močnejšem deževju na Lopati in sicer ogrožajo objet Lopata 
52  in Lopata 12. Podobno se dogaja na območju Ostrožnega, kjer so ogroženi  stanovanjski objekti ob 
avtocesti v Bevkovi ulici.  
Menim, da je zadnja poplava , 18. 09 07' , potrdila naša opozarjanja in zahteve.  Vzdrževanju strug bi 
morali nameniti več pozornosti, torej več denarja.  Ugotavljamo, da usedline v Koprivnici bistveno 
zmanjšujejo njeno pretočnost. Opazili smo, da se je nabrežina posedla-ponižala.  Zaraščenost struge 
Sušnice je ponekod zelo problematično. Zaraščena je struga Podsevšnice, ki je nazadnje poplavila leta 
1954 in sedaj. Lahovniški potok je potreben posegov. 
Treba je dodati še dejstvo, da so krajani z obvestilom inšpekcijske službe želeli preprečiti dvig kmetijskih 
površin na Dobrovi z nasipom izkopov od drugod,  a ukrepanj očitno ni bilo.  
Poplavljene so bile hiše, omenjeno kmetijsko zemljišče je ostalo 'suho'. 
Na območju celotne krajevne skupnosti je bilo poplavljenih preko 140 stanovanjskih in stanovanjsko-
poslovnih objektov. Prijavo škode na objektih je na sedež KS oddalo 131 lastnikov objektov.  Višina vode je 
bila od 10 cm-do dobrega  metra. Zelo so bili oškodovani zlasti tisti objekti, kjer so stanovanjske površine v 
pritličju. Na območju Lopate so bile poplavljene tudi kmetijske površine in gospodarska poslopja.   
Ogorčenost krajanov je opravičena, saj ste nekateri bili poplavljeni že v tretje. 
Vodstvo KS v celoti podpira zahteve CIVILNE INICIATIVE .  
Na ARSO in MOC smo se obrnili s strokovno utemeljenimi pripombami glede stanja vodotokov na področju 
naše KS, z zahtevami po takojšnjem ukrepanju in z opozorilom na trenutne nestrokovne posege čiščenja 
struge Koprivnice. (Na spletni strani so oglejte zapisnik zadnje seje Sveta KS) 
Upam, da nam bo s skupnimi močmi uspelo vzpostaviti tako stanje, ki ne bo že ob manjšem dežju vnašalo 
strah med vas. 
         Predsednik Sveta KS Ostrožno 
         Peter PIŠEK  




