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P  R  A  Z  N  I  K
KRAJEVNE  SKUPNOSTI

O  S  T  R  O  Ž  N  O
*  * 

*

OSREDNJA PRIREDITEV 
V   POČASTITEV   KRAJEVNEGA   PRAZNIKA   BO

V SOBOTO, 13. SEPTEMBRA 2008 
OD 16. URE DALJE  

V LOKROVCU – GASILSKI DOM
*  *
*

P R O G R A M :
*** SPREJEM IN ČESTITKE JUDO KLUBU SANKAKU Z LOPATE-  

TRENERJU  MARJANU FABJANU,  BRONASTI  OLIMPIJKI  LUCIJI  POLAVDER IN 

SEDMOUVRŠČENI OLIMPIJKI URŠKI ŽOLNIR.

PRIKAZ BORILNIH VEŠČIN.

***  PREDAJA  DEFIBRATORJA (pripomoček  za  oživljanje)  Judo  klubu  SANKAKU,  sponzorja 

PETER PIŠEK s.p. in IMPAKTA MEDIKAL d.o.o.

*** KULTURNI PROGRAM-nastopajo: OTROCI,  PEVSKI ZBOR OŠ LAVA IN PEVSKA SKUPINA 

DU OSTROŽNO.

*** G O L A Ž  - brezplačno
*** narodno zabavni ansambel  PEPELNJAK z Rimskih toplic

SREČANJE   KRAJANOV  STARIH   70   IN   VEČ  LET
*  *
*

Spoštovani krajani , JUDO KLUB SANKAKU Z LOPATE je naš ponos.
Njihov trud in požrtvovalno delo se vedno znova potrjujeta z doseženimi rezultati.

PRIDITE IN S SVOJO PRISOTNOSTJO 
OBOGATITE  SPREJEM UDELEŽENCEV  OLIMPIJADE

V a b l j e n i ! V a b l j e n i ! V a b l j e n i ! V a b l j e n i !
ŠE DO KONCA LETA 2008 !



INVESTICIJE
DOBROVA

*KANALIZACIJA NA DOBROVI podaljšek RZ6 do odcepa za Lokrovec. 
*Pridobiva se gradbeno dovoljenje za  PEŠPOT PODALJŠEK GREVENBROJSKE – DOBROVA- 
ODCEP ZA LOKROVEC
*Deloma  tudi   na  meji  s  KS  Šmartno  v  Rožni  dolini  in  sicer  okoli  jezera poteka  izgradnja 
PEŠPOTI. Pri pregradi desno smer proti Grad in levo smer proti Krajnc, Muzelj.

OSTROŽNO
*BRV NA KOPRIVNICI bo dvignjena – protipoplaven ukrep.
*Država je naročila projekte za ureditev struge Koprivnice – protipoplaven ukrep.
*Dogovori za zemljišče za traso, kjer bi bil pločnik ob Ul. H. Šarha

OSTROŽNO - LOPATA
*OBNOVA LOKALNE CESTE  CESTA NA OSTROŽNO od odcepa za Ul.H. Lacka do podvoza 
AC na Lopati  z obnovo celotne infrastrukture.

LOPATA
*Uskladitev idejnega načrta za obnovo ceste od podv.AC do obrač.na Lopati z lastniki zemljišč.
*Obnova dela kanalizacije v naselju Lopata in asfaltiranje ceste – sofinanciranje krajanov (pogoj 
je uskladitev trase s krajani za priključek na primarno kanalizacijo)

VZDRŽEVANJE
LOPATA
Od podvoza AC do odcepa za Rotar, Fabjan – sanirati cestišče.
OSTROŽNO 
Ob Gasilski ul. kanaliziranje  obcestnega jarka in izgradnja pločnika.
LOKROVEC
Ureditev asfaltne mulde  ob cesti v Lokrovcu.

SPLETNA STRAN  --  ELEKTRONSKA POŠTA
KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO ima svojo spletno stran  www.ks-ostrozno.si 
Iščemo pomembna obeležja, objekte,  pomembne posameznike in podobno, kar bi  predstavili na spletni 
strani. Veseli bomo vaših predlogov.
Mnogi  vzorno urejujejo  okolico svojih  domov ter  tako skrbijo,  da je  tudi  videz naselja  kot  tudi  celotne 
krajevne skupnosti lep, prijazne in mikaven. Opozorite nas na te posameznike, da jih obiščemo, okolje 
fotografiramo in  to  objavimo  na  spletni  strani.   Skratka,  upamo  in  želimo  si  VAŠEGA sodelovanja  s 
predlogi, opozorili in idejami – HVALA!
Vedno več krajanov se na nas obrača preko elektronske pošte. Vsakomur odgovorimo. 
Naš elektronski naslov je : moc_ostrozno@t-2.net 

VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Na  področju  KS  Ostrožno  so  v  preteklih  letih  potekale  tri  organizirane  akcije  razširitve  telefonskega 
omrežja. Za dve akciji je Državno pravobranilstvo podalo pozitivni Poravnavi, tako so  vlagatelji zahtevka 
za vračilo vlaganj v ti dve akciji že prejeli povračilo sredstev. Za akcijo, ki se je začela leta 1976 in je takrat 
bila  prva na območju Občine Celje, Poravnava še ni sklenjena. 
Komisija za vračanje vlaganj v JTO na območju MOC, ki jo je imenoval župan MOC, je za Mestni svet 
MOC podala poročilo o svojem delu dne , 11. avgusta 2008.
Poročilo med drugim daje obrazložitev za  KS Ostrožno in navaja : 
''Na osnovi naših zahtevkov, nam je Državno pravobranilstvo posredovalo Poravnave, ki so jih že sklenile 
upravičene KS/MČ, delno Poravnavo pa imamo sklenjeno za KS Ostrožno, kjer še poizkušamo pridobiti 
potrditev Telekoma za nepriznani del vlaganja za akcijo izgradnje v letu 1976/77.
Postopki  vračanja  vlaganj  še  potekajo  za  del  nepriznane  akcije  za  območje  KS Ostrožno.  V  primeru 
potrditve Telekoma, bomo vložili zahtevek za dodatek k Poravnavi za Ostrožno, v nasprotnem primeru, pa 
bo morala Komisija izdati negativne sklepe.''
(celotno poročilo je objavljeno na spletni strani KS)

/gradivo zbrala in uredila: Marina Srebočan/
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