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PROGRAM   MANJŠIH  KOMUNALNIH  DEL   ZA  OBDOBJE  2007-2010 

V mesecu aprilu 07' je bil sestanek s predstavniki posameznih strokovnih služb MOC, kjer je KS predstavila 
kar 89 na seji Sveta sprejetih nalog oz. aktivnosti, za izboljšanje bivalnih pogojev. KS je upoštevala pobude 
Kom.za komunalna vprašanja, članov Sveta in pisnih pobud posameznih krajanov. 
Kompleten program je na vpogled na sedežu KS in na oglasni deski krajevne skupnost- steklenem vhodu 

prizidka gasil. domu na Ostrožnem. 
Podajamo povzetek dogovora s tega sestanka in povzetek naših zahtev: 

1. Rekonstrukcija ceste Ostrožno-Lopata (s kol.stezo in pločnikom)-do podvoza AC so projekti že -  I. 
etapa  do septembra 2007 do križišča z ul.H.Šarha; II.  

Etapa do podvoza AC v l. 2007 odkup zemljišč, realizacija 2008; III. Etapa do obračališča na Lopati 
v l. 2007 izdelava projektne dokumentacije, nadalje uskladitev z DARS zaradi severnega izvoza iz 
AC; 

2. Preplastitve ceste: ul.M.Jerina poteka in bo  končana 2007, cesta v naselje Lokrovec bo 2007 
pokrpana in urejeno odvodnjavanje; cesta- Mirna dolina 

 (Lokrovec) bo razširjena in javna razsvetljava –vse s sofinanciranjem krajanov(razen krpanja); 
preplastitve je potrebna tudi C. na Ostrožno stari del; 
3. Asfaltiranje cest: na Lopati od 20e do 24C ; na Lopati odcep Lipovšek-Srebočan; odcep Ul.H. Šarha 
11 do 17; vse tri ceste, v kolikor bodo krajani enotni  

glede sofinanciranja; Za asfaltiranje so predvidene še ceste; na Lopati odcep pri Rotar proti 
Plavčak-Polajžer; na Dobrovi odcep proti Lajler Dobrova 31 -43-38; Predhodno mora biti za te ceste 
rešen problem lastništva zemljišča in seveda krajani morajo biti enotni glede sofinanciranja 
rekonstrukcije ceste.  

4. Pešpoti –pločniki , to so pereč problem, saj gre večinoma za ''šolske poti'' ,pot otrok do avtobusnih 
postajališč, do šole:  rekonstrukcija ceste Ostrožno- 

Lopata vključuje tudi pločnik in kol.stezo; v l. 2007 bo pločnik do križišča z ul.H.Šarha; ob 
Ul.H.Šarha nadaljevanje Lopata-Medlog bo v l 2007 narejen projekt in pridobljeno zemljišče, tečejo 
pa dogovori za pešpot ob cestišču nad predvideno plinifikacijo-torej še letos; kanaliziranje jarka ob 
Gasilski ulici in na njem pločnik; pešpot od podaljška Grevenbrojske –Dobrova 12 še letos; 
pešpot na Dobrovi nadaljevanje ob Koprivnici do jezera ; pešpot ob cesti Lopata –Gorica  ob 
sočasni izgradnji plinifikacije(nad njo); pešpot po levem bregu Koprivnice od cerkve Sv.Duha do 
Babnega; asfaltiranje pločnika (40m)Stara cesta-Efenkova; problem pa je pločnik ob C. na 
Ostrožno, zaraslo grmovje onemogoča hojo po pločniku. 

5. Brvi in mostovi: brv na šol.poti Ostrožno-Lava na Koprivnici v letu 2007 pohodni les zamenjati z 
rebrasto pločevino; preveriti stanje mostu na Koprivnici  

pri Vedenik, popisati in oceniti potrebna dela za popravilo; na Koprivnici v Ul.M.Jerina narediti nov 
betonski most še letos; Na Lopati na Podsevšnici je prvi most pri Brežnik potreben temeljitega 
popravila, letos popis del in projekt; drugi most na Podsevšnici pri Dimec je potreben nujnih 
vzdrževalnih del;  

6. Javna razsvetljava: v teku je lok. informacija za javno razsvetljavo ob cesti v Lokrovcu(Mirna dolina); 
posamezne luči bodo nameščene na Dobrovi pred  
 jezerom, v ul.M.Jerina, na C.na Ostrožno 135, na Lopati ob cesti Lopata – Gorica; porezane 
bodo veje ob lučeh v ul. Ob gozdu; 
7. Avtobusna postajališča: v Lokrovcu bo obstoječo zamenjala steklena še letos; pri Irmančnik bo ob 
rekonstrukciji ceste postavljena nova; za ob Gasilsko  
 ulico pa bomo ponovno preverili pridobitev privatnega zemljišča za postavitev avt. postajališča; 
8. Prometna varnost: upočasnitev prometa je pereč problem, ko je cesta sanirana in asfaltirana daje 
udeležencem še toliko več možnosti za hitro vožnjo- cesta  
 Dobrova-  Runtole dobi znak omejitve tovornega prometa na 7,5 t dovoljene mase, ležeče ovire pa 
niso dobile zelene luči; opozorilni znaki ''šolska  

pot'' se kažejo za uspešno, s tem bomo nadaljevali; še vedno se proučuje, kaj bi bilo bolj uspešno 
ali t.i.solzica na cesti ali krožišče pri gasilskem domu na Ostrožnem, da bi upočasnili promet na C. 
na Ostrožno; na Lopati sta dva priključka na enem trta, na drugem pa bet. ograja ovira 
preglednost pri vključitvi  na glavno cesto, oboje je treba urediti. 

9. Igrišča: lani smo poskrbeli, da so vsa tri igrišča (V Lokrovcu, na Lopati in na Ostrožnem) dobili po 
enkomplet lesenih igral za predšolske otroke. Za letos  

predvidevamo enako. Na Ostrožnem pa je še dolg ZN, namestitev klopi, poti in zasaditev z drevesi. 
Na Lopati nabava mivke za odbojkarsko igrišče. 



10. Ostalo:      *vezna cesta ob Koprivnici, N.vas-Lava ni v naši KS, a bo  je njena izgradnja za nas velika 
pridobitev, saj bo razbremenila promet v ul. Ob  
 Koprivnici in Ul.M.Jerina. Njena izgradnja je vezana na sprejetje ZN in na uspešen odkup zemljišč, 
ali bo to letos ali ne, še ne vemo. 

*Neurejeno odvodnjavanje s cest je problem , ker povzroča škodo na zemljiščih (v Lokrovcu) in na 
stan. objektih (na Lopati 62 in 63; J.Husa 4).Strokovne službe bodo v najkrajšem času opravile 
oglede in predvidoma takoj stanje sanirale. 
*Časovno je rekonstrukcija ceste na Lopati  predvidena v l. 2009-10, zato bo temeljito pokrpano 
cestišče na Lopati od podvoza AC do mostu na Sušnici še letos, pri Fabjan na Lopati bo 
kanaliziran jarek, ker je trenutno zaradi globine  nevarno, da se kdo od številnih članov kluba 
poškoduje. 
*Na področju plinificiranja predvidevamo nadaljevanje v Ul.H.Šarha, Prvomajsko, Ob gozdu, 
M.Jerina, naselje Dobrova, nadaljevanje na Lopati – o tem bodo še tekla dogovarjanja in vas bomo 
obvestili kasneje. 
*Radi bi, da se kanalizacija zgradi za naselje Dobrova, Lokrovec, Ul. M. Jerina, Ob gozdu, H. 
Šarha, H. Lacka in dokončanje sekundarnih vodov na Lopati. Dogovarjanja so še predvidena, o 
rezultatih vas bomo obvestili. 
*Še vedno imamo nekaj področij, za katere so potrebni protipoplavni ukrepi – sem sodi tudi 
sprotno čiščenje strug: Koprivnice, Sušnice, Podsevšnice in Lahovniškega potoka. O tem smo 
obvestili ARSO, ki s svojo dejavnostjo to področje pokriva. 
*Smerokazi so zlasti na področju naselja Ostrožno sorazmerno dobro nameščeni, na Dobrovi, v 
Lokrovcu in na Lopati pa jih skorajda ni. Potrebe smo razvrstili po prioriteti, tako bo letos nameščen 
en del,  v letu 2008 pa drugi del. 
*Pod redno vzdrževanje   spada gramoziranje cest, nasipavanje obcestnih bankin, čiščenje 
obcestnih jarkov, cestnih muld in podobno. Vse to poteka po potrebi, ki jo na naša in vaša opozorila 
preveri na terenu predstavnik strokovne službe na MOC. 

 
OGNJENI ZUBJE UNIČILI GOPODARSKO POSLOPJE KMETIJE WINTER-LEŠER 

Dne 25. 08. 07' je požar uničil gospodarsko poslopje kmetije Winter-Lešer na Lopati 55, Celje.Neuradno 
znaša škoda preko 200.000€. Poleg orodij, strojev,krme je bilo uničeno tudi vse, kar se nanaša na 
piščančje rejo, vzrejo kokoši, prašičev in konjev. Vse to je osnovni dohodek družini. Da je tragedija še 
hujša, je to bil drugi požar v petih letih na istem objektu. Prvi požar je bil zaneten in storilec je znan. 
Tokratnemu požaru naj bi bil  vzrok  samovžig  krme. 
Sosedje so po svojih močeh takoj priskočili na pomoč. Prijatelji so se organizirali in takoj zbrali sredstva in 
jih nakazali na njihov TR. Prav kar poteka akcija podiranja lesa, ki so ga prispevali lastniki gozdov. Objekt 
je bil zavarovan, tako se tudi od tam obetajo sredstva. Kljub vsemu pa manjka še veliko, da bi se objekt  
usposobil  za hrambo živine in da se nabavi vse potrebno za vrejo kokoši. Če kaj pomaga v nesreči, je to 
dejstvo, da nisi sam. 
KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA se je odločila, da izpelje akcijo pobiranja samoprispevkov 
za nakup gradbenega materiala. Na sestanku vseh poverjenikov , dne 12. 09. 07' je bil sprejet 
SKLEP 1 

Soglasno se sprejme odločitev, da KO RK pristopi k akciji pobiranja samoprispevkov  
krajanov ZA POMOČ KMETIJI WINTER, ZA NAKUP GRADBENEGA MATERIALA ZA 
OBNOVO GOSPODARSKEGA POSLOPJA, ki ga je  25. 08. 07' UNIČIL POŽAR. 
Poverjeniki KO RK Ostrožno obiščejo krajane  na območju celotne KS Ostrožno in  del 
naselja Medlog, ki v zgornjem delu meji na Lopato ter del naselja Gorica , ki prav tako meji 
na naselje Lopata. Dobrodošel je kakršen koli finančni prispevek. 
V kolikor bo  tovrsten samoprispevek  še davčna olajšava, se potrdilo naknadno dobi na 
sedežu KS Ostrožno. 

POVERJENIKI KO RK OSTROŽNO VAS BODO OBISKALI MED 02.10. 07' IN 21.10.07' Z 
NAMENOM, DA PRISPEVATE KOLIKOR ŽELITE ZA POMOČ KMETIJI WINTER-LEŠER, ZA 
NAKUP GRADBENEGA MATERIALA- ZA POPRAVILO V POŽARU UNIČENEGA 
GOSPODARSKEGA POSLOPJA.      Koliko bo zbrano sredstev in kaj bo konkretno iz sredstev kupljeno, 
vas bomo obvestili v naslednjem krajevnem glasilu. 

 
DEJAVNOST  KS OSTROŽNO NA SPLETNI STRANI 

Konec meseca septembra 07' bo na internetu zaživela SPLETNA STRAN  KS  OSTROŽNO !
Sprotno boste lahko sledili dejavnosti SVETA KS,  komisij in vseh DRUŠTEV, ki v KS delujejo. Teksti bodo 
obogateni s številnimi fotografijami. Preko spleta vas bomo obveščali o aktualnih dogodkih s področja 
Ostrožnega, Lokrovca, Dobrove in Lopate ter o številnih dejavnostih, ki jih  organizirajo naša društva. 



URADNE URE KS:   ponedeljek 08-12h;    sreda 14-16h;    petek 08-10h;     e-naslov:  moc_ostrozno@t-2.net    
tel.:49 31 150    fax: 49 31 151    GSM 051 340 371 
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