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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,  

15. SEPTEMBRA 2012  
na D O B R O V O 

''Puš’n šank pri Tini''  

OD 11,30. Ure dalje,  

ko začnemo s programom 
namenjenim  VAM,  

spoštovani krajani in krajanke.  
 

V  A  B  L  J  E  N  I   ! 



P R O G R A M : 
 
Ob 11,30. uri KOLESARJENJE po meji KS  –organizator Boris Zorinič 

                       START in CILJ na Dobrovi pri ''Puš’n šanku pri Tini''. Startnine ni.  

Ob 12,00. uri OGLED RAZSTAVE na Dobrovi v bližini  ''Puš’n šanka  pri Tini'': 

-razstava gasilskih vozil PGD Ostrožno, PGD Lopata, PGD Lokrovec;     

 Dobrova.Organizatorji: Guček Beno, Pliberšek Zvone in Korenak Dejan; 

   -razstava starodobnih koles-Klub starodobnikov VEČNO MLADI Šentjur,  

    sekcija kolesarjev (najstarejše kolo letnik 1889, najmlajše kolo letnik 1940) 

    organizator Veber Peter; 

             -razstava  zelišč, kaktusov, izdelkov in dobrot s kmetij ter domačih peči. 

              Organizatorka Marinka Turnšek. Sodelujejo še: Ivanka Cokan,  

              Štefka Stermecki, Ana Stermecki, Marija Jamnikar, Ferdo in Majda Zavšek,    

              kmetija  Winter z Lopate, kmetija Turnšek z Lokrovca. 

Ob 13,00. uri GOLAŽ  za vse obiskovalce (brezplačno); kuhanje kosila doma odpade 

Ob 14,00. uri Judo klub Z'DEŽELE SANKAKU -  prikaz borilnih veščin JUDO-otroci  

Ob 14,30. uri Prikaz rekreacije v latino ritmih ''ZUMBA ZA VSE'' 

Ob 15,00. uri POZDRAV PREDSEDNIKA SVETA KS, g. Petra Piška 

   PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO UREJENO OKOLJE v KS 

Ob 15,30 uri  predstavitev  SEKCIJE KOLESARJEV, ki deluje v sklopu Kluba  

     starodobnikov VEČNO MLADI Šentjur (sodelujejo člani, lastniki koles od  

     letnika 1889 do letnika 1940 v primernih oblačilih tistih časov) 

* * * * * 
SLEDILO BO DRUŽENJE OB GLASBI ANSAMBLA  O B V OZ 

V A B L J E N I   !!!! 
* * * * * 

 
OSREDNJA PRIREDITEV  

V POČASTITEV KRAJEVNEGA PRAZNIKA BO 
POTEKALA V SOORGANIZACIJI  

KS OSTROŽNO IN PGD LOKROVEC DOBROVA 
 

* * * * * * * * 
 



KOLESARJENJE 
 
Komisija za šport v KS vas, spoštovani krajani in krajanke, vabi na   kolesarjenje po meji KS 
v soboto, 15. septembra 2012. 
Kolesarjenje ne bo tekmovalnega značaja, namenjeno bo  druženju, rekreaciji - v smislu 
″ vsi na kolo za zdravo telo″. Kolesarjenje se bo pričelo na Na Dobrovi pri'' Puš’n šanku pri 
Tini'' ob 11,30. uri. 
Prvih nekaj deset metrov nas bodo spremljali starodobni kolesarji. Nadaljevali bomo pot  po 
Dobrovi mimo kmetije Golavšek proti Lokrovcu in Ostrožnem do gasilskega doma, tam 
zavili proti Lopati do kapelice, nadaljevali po Ul. h. Šarha, na križišču pri Mirnikovih  zavili 
desno proti kmetiji Winter, mimo gasilskega doma Lopata, kjer se bomo okrepčali z vodo.  
Pot bomo nadaljevali po Lopati v smeri Šmartnega do Slatine in tam pri transformatorju 
krenili desno proti Šmartinskemu jezeru. Sledil bo spust mimo brane, po Dobrovi do 
prireditvenega prostora. Tam nas bo čakal golaž (brezplačno) in napitek.  
Ob poti nas bodo spremljali in usmerjali gasilci domačih prostovoljnih  gasilskih društev. 
Opisana pot  je primerna za vse generacije, za družine, zato vas pričakujemo v čim večjem 
številu. Zaradi varnosti je priporočljiva oprema, predvsem čelada. 
Kolesarjenje je na lastno odgovornost. 
Pridružite se nam!!! 
             Boris Zorinič 
                        organizator kolesarjenja 

 
Rekreacija v latino ritmih -ZUMBA ZA VSE 
 
V programu osrednje  prireditve krajevnega praznika bo  ZUMBO  predstavila  
inštruktorica DRAGANA.  
Pridite in se na krajevnem prazniku v Zumbi preizkusite tudi vi!  
Ni pomembna starost, spol, plesno predznanje, pogoj je le, da pridete in se z nami nepopisno 
zabavate ob vročih, divjih latino ritmih. Zumba je dinamičen, razburljiv, navdihujoč in 
efektiven fitness program. Združuje hipnotične latino ritme, lahko sledljive plesne korake 
in fitnes program, ki vas bo preprosto navdušil. Plesalci zumbe zlahka dosežejo dolgoročne 
cilje, saj med vadbo uživajo, plešejo, se zabavajo. Porabijo ogromno kalorij, učvrstijo telo in 
se po koncu ure počutijo kot prerojeni! Osnova Zumbe je glasba, ki vsebuje v glavnem vroče 
latino ritme (salsa, merengue, reaggeton, cumbia, calypso, samba … ), ki vas bodo sprostili, 
vam povrnili energijo in zaradi katerih se boste odlično počutili. Poseben poudarek je na 
mišičnih skupinah nog, zadnjice, rok, trebuha ter seveda najpomembnejše mišice – srca! 
Vabljeni na ure Zumbe z Dragano ,  
v prvo nadstropje prizidka gasilskega doma na Ostrožnem, v telovadnico  judo kluba vsak 
torek ob 19.00. in četrtek ob 18.30. uri. Začetek v torek, 11.09.2012 ob 19.00 uri!  
PRIDITE IN ZAZUMBAJTE Z NAMI! 
           Maja Ratajc 
           članica Sveta KS 
 
 
 



UPOKOJENCI PRIDRUŽITE SE PRAZNIKU IN DRUŠTVU! 
Društvo upokojencev Ostrožno združuje krajane Ostrožnega, Lopate, Lokrovca in Dobrove 
ter tudi od drugod in jim nudi, da se lahko srečujejo v skupnih prostorih v Gasilnem domu 
Ostrožno.  
Manjši del upokojencev je zelo aktiven, ostali pa so pasivni, zato želimo, da se nam vsi, ki se 
želijo družiti in si tako z dejavnostmi kot so pogovori želijo popestriti svoje življenje, da nas 
obiščejo ob sredah med 16. in 18. uro, da bolj spoznajo kaj vse delamo in se v te dejavnosti 
tudi vključijo. V letu 2012 smo pričeli tudi s kegljanjem na vrvici – rusko kegljanje, in 
vsakdo, ki ima željo po tej igri se lahko vključi, saj kot je v navadi rečeno »več kot nas je, 
lepše je«. Vsako leto tudi prirejamo zdaj že tradicionalni piknik, na katerem se nam pridruži 
Društvo upokojencev iz Ribnice, s katerimi smo se v letu 2011 pobratili. 
Naša skupnost združuje okoli 400 članov in želimo sodelovati v kulturnem in družbenem 
življenju Ostrožnega, saj smo vsi dolgoletni prebivalci KS, če že nismo staroselci. Dobro in 
kvalitetno sodelujemo s prostovoljnimi gasilci kot s krajevno skupnostjo z željo, da tako tudi 
ostane.  
Mlajše upokojence vabimo v svoje vrste, saj je osamljenost huda tegoba. Do te pa slej ko 
prej tudi pride in starejši kot si, težje se pozneje vključiš v družbo. Upokojenci smo enaki 
med enakimi in poti nazaj več ni zato vas vabimo, da se nam priključite in da skupaj 
preživimo jesen našega življenja. 
           Ernest  Rojc 
           predsednik DU 
 
ZADNJE, VIDNEJŠE  NOVOSTI  V  KRAJEVNI  SKUPNOSTI  

• OSVETLITEV CESTE V MIRNO DOLINO 
• DOPOLNITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OSTROŽNEM - SMER LOPATA-

GORICA 
• POSTAVITEV NOVIH ULIČNIH TABEL 
• OBNOVA BUS POSTAJE PRI GASILSKEM DOMU 
• NOVA UREDITEV BUS POSTAJE NA LOPATI 
• UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA OB KOPRIVNICI 
• CESTA NA OSTROŽNO - NAMESTITEV DAJALNIKOV MRTVEGA KOTA 
• BRV ZA PEŠCE ČEZ KOPRIVNICO 
• LAHOVNIŠKI POTOK JE PREDVIDEN ZA REALIZACIJO V TEM LETU.                                                                     

 
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   ! 

                                                                                                ***** 
                                                                                                     Predsednik Sveta KS Ostrožno 
            Peter PIŠEK 
        
Vsebino zbrala in uredila: Carmen Hriberšek                         


