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KRAJEVNE SKUPNOSTI OSTROŽNO 
 

Življenje samo ti ne more dati radosti, če je sam zares ne želiš. 

Življenje ti podari le čas in prostor, na tebi je, da ju napolniš. 

(kitajski pregovor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želim vam, da sta vaš čas in prostor v letu 2019 

napolnjena z zdravjem, osebno srečo, številnimi uspehi in 

medsebojnim razumevanjem, prihajajoči prazniki pa naj 

vam prinesejo mir in veselje. 

 
       Hkrati se ob iztekajočem letu iskreno zahvaljujem… 

o Mestni občini Celje, pristojnim službam, organizacijam, 

društvom, donatorjem, gradbenemu odboru, sosedom, 

prijateljem, znancem, prostovoljcem, ki ste in boste s 

svojo plemenitostjo pomagali družini Bučar – Golob, ki 

je meseca julija ostala brez toplega in varnega doma, 
 

o krajanom/-kam ter vsem vam, ki ste na kakršenkoli 

način zaznamovali leto 2018 v KS Ostrožno, 
 

o Cinkarni Celje za donirana sredstva za predpraznično 

obdarovanje starejših in socialno šibkih krajanov/-k, 
 

o županu g. Bojanu Šrotu ter pristojnim službam Mestne 

občine Celje za realizirane investicije. 

 

Maja Vaš, predsednica Sveta KS Ostrožno 

 

 

Spoštovane krajanke, krajani! 

 

DECEMBER 2018 



Lokalne volitve 2018 
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji 

deli občine ustanovljene mestne četrti in krajevne skupnosti, ki so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, 

organizacijskem, premoženjsko - finančnem in pravnem smislu. Organ mestnih četrti in krajevnih skupnosti je 

svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju posamezne krajevne skupnosti/mestne četrti. 

Šteje sedem članov, njihova funkcija je častna in traja 4 leta. Posamezno krajevno skupnost/mestno četrt 

zastopa in predstavlja predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Prav tako predsednik sklicuje in 

vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet. 

Svet KS Ostrožno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbori  

 

 

ODBOR ZA KOMUNALO 

 

 

 

 

Maja Vaš, predsednica Peter Pišek, podpredsednik

mag. Marjan Ferjanc, član Drago Knez, član

Rebeka Ratajc, članica Andrej Knez, član

Milan Kroflič, član

ODBOR ZA KOMUNALO

•Pavel Stermecki, predsednik

•Dejan Korenak, član

•Dejan Žohar, član

ODBOR ZA OKOLJE

•Ivanka Cokan, predsednica

•Marjeta Marguč, članica

ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

•Vanda Fric, predsednica

•Marina Srebočan, članica

•Rebeka Ratajc, članica

ODBOR ZA KULTURO

•Andrej Knez, predsednik

•Milan Kroflič, član



Nagovor predsednice 
Moje ime je Maja Vaš, prihajam z Ostrožnega in sem novo izvoljena predsednica KS 

Ostrožno. Sem poročena, mati dveh otrok, po poklicu diplomirana inženirka 

laboratorijske biomedicine. Zaposlena sem v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, 

okolje in hrano na Oddelku medicinske mikrobiologije v Celju. 

Sem ponosna Celjanka, ponosna na svoje mesto, na svoj kraj in seveda tudi na župana 

g. Bojana Šrota. Letos sem se z vstopom v stranko Celjske županove liste Slovenije 

prvič strankarsko opredelila. To odločitev sem sprejela preprosto zato, ker imam naše 

mesto in kraj, v katerem živim že celo življenje, rada. 

V svetu KS Ostrožno sem delovala in bila aktivna že v letih 2010- 2014. Letos sem ponovno kandidirala v Svet 

KS Ostrožno. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem krajankam in krajanom, ki so oddali glas zame. 

Krajankam in krajanom sem pripravljena prisluhniti, z njimi vzpostaviti dobro komunikacijo in upoštevati 

njihove predloge in mnenja. S poštenim odnosom do dela in občutkom za čuječnost menim, da lahko 

doprinesem k nadaljnjemu razvoju KS Ostrožno. Delu za dobrobit KS Ostrožno nameravam posvetiti velik 

del svoje energije, volje in znanja. 

Poleg reševanja perečih okoljskih in komunalnih problemov, nameravam v ospredje postaviti spodbujanje 

medgeneracijskega sožitja. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku g. Petru Pišku, ki je res predano, 

srčno in uspešno vodil KS štiri mandate ter se trudil za dobrobit kraja, novoizvoljenemu svetu pa izrekam 

čestitke in se zahvaljujem za zaupanje, ki so mi ga izkazali. Želim si, da bomo konstruktivni in kreativni na 

vseh področjih ter da bomo znali prisluhniti krajanom in v čim večji meri ugoditi njihovim željam. 

Na koncu naj vam zaželim trdnega zdravje, osebne sreče in drobnih užitkov v prihajajočem letu 2019! 

      Maja Vaš, predsednica Sveta KS Ostrožno 

Nagovor podpredsednika 
Leto 2018 je bilo zame izjemno turbulentno in polno izzivov. Tako se po 16 letih poslavljam 

s funkcije predsednika Sveta KS Ostrožno, kateri sem predano in uspešno predsedoval štiri 

mandate. V petek, 7.12.2018, smo namreč novoizvoljeni člani soglasno in prvič v zgodovini 

KS Ostrožno na mesto predsednika imenovali predstavnico nežnejšega spola, nekdanjo 

članico sveta Majo Vaš. Letošnje leto zanjo predstavlja pomemben mejnik v življenju, saj se 

je predano in samozavestno podala na politično pot kot članica Celjske županove liste 

Slovenije, zato ji ob tej priložnosti iskreno čestitam in ji želim obilo uspeha, poguma ter 

odločnosti. Hkrati ji obljubljam stoodstotno podporo in pomoč pri vodenju KS Ostrožno. 

Tekom vodenja KS Ostrožno sem si vsa leta in po svojih najboljših močeh maksimalno prizadeval za dobrobit 

vseh sokrajanov/-k in kraja. Žal, zadnja dva mandata, zaradi izjemno težke finančne situacije, ni bila realizirana 

nobena večja in vidnejša komunalna oz. infrastrukturna investicija, za katere si KS Ostrožno prizadeva že vrsto 

let. Vendar moja prizadevanja za realizacijo pomembnih investicij in vsesplošne dobrobiti kraja ostajajo 

nespremenjena, saj si bom kot podpredsednik Sveta KS Ostrožno, mestni svetnik in uspešen gospodarstvenik, 

s svojim znanjem, izkušnjami in vplivom, tudi v bodoče prizadeval za lepšo prihodnost vseh nas. In kot sem 

vam obljubil v predvolilnem času - poskrbel bom, da bo vaš glas slišan, zatorej vabljeni k dobrim sugestijam 

in predlogom. 



Glede na tragedijo, ki je letos doletela družino Bučar – Golob z Lopate, vas hkrati znova pozivam h 

dobrodelnosti. Ne vem kako je, ko se ti podre hiša, v kateri živiš. Vem pa, da je meseca julija to izkusila 

družina Bučar – Golob, jutri lahko to izkustvo doleti mene, vas. Ne upam si predstavljati kako jim je bilo v 

trenutku, ko so spoznali, kaj se je zgodilo in kako preživljajo zimo v bivalnem zabojniku, ki je njihov trenutni 

dom. Srčno si želim, da v takšnih trenutkih stopimo skupaj, se združimo v eno in pomagamo po svojih 

najboljših močeh. Z apelom vljudno naprošam vse gospodarstvenike, obrtnike, institucije, organizacije in 

dobre ljudi, da po svojih zmožnostih donirate bodisi finančna, bodisi materialna sredstva ali pa pomagate s 

svojim delom. V kolikor ste pripravljeni donirati finančna sredstva vas prosim, da jih nakažete na transakcijski 

račun KS Ostrožno: SI56 0121 1645 0787 922, referenca: SI 00 18-07-2018, koda namena: CHAR, namen: 

POMOČ DRUŽINI BUČAR – GOLOB. Donirate lahko tudi tako, da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo 

BUCAR5 na 1919, s čimer prispevate 5 EUR. Vsa finančna sredstva se zbirajo transparentno in so v celoti 

namenjena izključno kritju stroškov v zvezi z izgradnjo novega doma družine Bučar – Golob. Nad njihovo 

porabo bdi 6-članski gradbeni odbor pod mojim predsedstvom. Vsi tisti, ki ste pripravljeni donirati v 

materialni obliki oz. v obliki dela se za več informacij obrnite na Suzano Bekić, in sicer osebno v času uradnih 

ur KS Ostrožno ali pa jo kontaktirajte na telefonsko št. 031 446 460 oz. e-naslov: ostrozno@celje.si. Vsem 

tistim, ki ste že pomagali se iz srca zahvaljujem za vsak vaš prispevek, ne glede na višino, obliko ali kvantiteto. 

Verjemite, vsak evro, materialna dobrina, delo oz. kakršnakoli pomoč zelo veliko šteje. 

In nenazadnje bi se ob tej priložnosti želel iskreno zahvaliti nekdanjim članom/-icam sveta, odborov in 

komisij, PGD Lokrovec-Dobrova, PGD Ostrožno, PGD Lopata, Društvu upokojencev Ostrožno, Krajevni 

organizaciji RK Ostrožno, Judo klubu Z'dežele Sankaku Celje, Konjerejskemu društvu Celje, strokovnim 

službam in najvišjemu vodstvu Mestne občine Celje ter drugim strokovnim službam, ki so s svojimi prispevki 

izboljšali in zaznamovali KS Ostrožno v času mojega predsedovanja skupnosti. 

Vsem krajankam in krajanom želim mirne in blagoslovljene praznike, v prihajajočem letu 2019 pa obilo 

trdnega zdravja, osebne sreče, notranjega miru in medsebojnega razumevanja.  

V kolikor vam bo čas dopuščal vljudno vabljeni, da se v torek, 25.12.2018 ob 15. uri udeležite blagoslova 11. 

živih jaslic in uprizoritve božične zgodbe pod Dimčevim skednjem v Lokrovcu ter si ogledate jaslice pri 

Lednikovem križu na Lopati in letos prvič jaslic pri Trajbarjevem križu na Ostrožnem. Iskrena hvala vsem trem 

prostovoljnim gasilskim društvom za vsakoletno postavitev adventnih vencev in jaslic, s katerimi v kraju 

pričarate praznično vzdušje in poskrbite za prijetno druženje ljudi. 

Peter Pišek, podpredsednik Sveta KS Ostrožno 

KO RK Ostrožno 
S paketom prehrane smo občasno pomagali sedemindvajsetim družinam, dvakrat smo po en avtobus 

zainteresiranih odpeljali na kratek oddih oziroma obisk morja, in sicer v Baško na otok Krk v hostel Celjski 

dom, v sklopu krajevnega praznika smo povabili na srečanje vse starejše krajane na ŠRC Lopata, v decembru 

smo obiskali starejše nad 80 let, ki niso člani DU.  

V letu 2018 smo aktivno sodelovali s KS pri zbiranju pomoči za družino na Lopati, za rešitev njihovega 

stanovanjskega problema.  

Ponosni smo, da nam uspeva pritegniti vedno več  krajanov k preventivnim meritvam, in sicer merjenju 

krvnega pritiska, sladkorja v krvi in holesterola. V sodelovanju s patronažno službo bomo te meritve v letu 

2019 nadaljevali, zato vabljeni na meritve vsak drugi delavni torek v mesecu med 10.00 in 11.30. uro.  

Cenjeni krajani in krajanke želimo vam prijazne božično - novoletne praznike, v letu 2019 pa veliko zdravja, 

dobre volje in dobrega počutja. S R E Č N O ! 

Marina Srebočan, predsednica KO RK Ostrožno 

mailto:ostrozno@celje.si


PGD Ostrožno 
V letu 2018, ki se bo kmalu izteklo, smo gasilke in gasilci PGD Ostrožno usmerili svoje delovanje, tako kot 

vsa prejšnja leta, v pridobivanje novih članic in članov predvsem mlajših generacij, ki bodo tradicijo našega 

dela ponesli tudi v prihodnost.  

Letošnje leto si bomo zapomnili predvsem v pozitivnem smislu, saj smo preuredili naše garažne prostore. 

Predvsem pozitivno pa je tudi naše leto na gasilskem področju, saj smo na gasilskem tekmovanju osvojili kar 

tri zlate medalje ter eno bronasto. Predvsem pa smo ponosni na naše starejše gasilce, ki so se udeležili 

državnega tekmovanja in osvojili odlično peto mesto. Tradicionalno so v organizaciji naših članov in krajanov 

Ostrožnega v mesecu decembru na adventnem vencu zasijale luči. Nestrpno pa tudi pričakujemo nov gasilski 

avto.  

V imenu PGD Ostrožno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letošnjem letu pripomogli k izpolnitvi naših ciljev,  

veselimo se sodelovanja na vseh področjih tudi v bodoče, hkrati pa vam želimo vesel Božič, ter srečno Novo 

leto 2019. 

Z gasilskim pozdravom >> NA POMOČ<<                                       Članice in člani PGD Ostrožno 

PGD Lokrovec-Dobrova 
Prostovoljno gasilsko društvo Lokrovec-Dobrova, ki deluje na območjih Lokrovca, Dobrove, Lahovne in del 

Nove vasi, je bilo ustanovljeno 27. januarja 1947 in ima svojo bogato in zanimivo zgodovino. Krajani smo 

zelo ponosni, da imamo lep in urejen gasilski dom. Naše osnovno poslanstvo društva – pomagati sočloveku 

v stiski pa naj bo to v boju z ognjem, vodo ali kako drugo obliko nesreče, od ustanovitve ostaja enako. Skozi 

vsa leta se trudimo, da so vsi naši operativni člani strokovno usposobljeni, ustrezno opremljeni ter vsak 

trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč. Poleg intervencij in požarnih straž, se vsako leto udeležujemo 

gasilsko – športnih tekmovanj z najmlajšimi člani pionirji, mladinci, člani A in B ter članicami A.   

Poleg gasilskih prireditev organiziramo tudi razna kulturna in družabna srečanja. Že nekaj let organiziramo 

pustno povorko, proslavo ob materinskem dnevu, v velikonočnem času člani spletejo butaro in jo peš 

odnesejo do cerkve Sv. Duha, postavimo mlaj, organiziramo mašo ob prazniku sv. Florjana za vse gasilce s 

pogostitvijo pred cerkvijo Sv. Duha in predstavitvijo gasilske tehnike. V mesecu juniju smo organizirali srečanje 

s PGD Jarenina in DVD Gojancem iz Varaždina. Septembra je nekaj članov kolesarilo od gasilskega doma do 

Logarske doline. V času božičnih praznikov spletemo adventni venec, ki je postavljen na avtobusnem 

postajališču v Lokrovcu. Pod Dimčevim skednjem, ki je poleg adventnega venca, postavimo jaslice in z 

lampijončki okrasimo veliko smreko, ki raste pred skednjem. 25. 12. naši člani dramatizirajo božično zgodbo 

z živalmi. Osebe, ki nastopajo v božični zgodbi se naslednji dan nadomestijo z lutkami v naravni velikosti. 

Ob koncu leta obiščemo še vse krajanke in krajane ter jim razdelimo koledarje. 

V društvu je zelo pomembno operativno delo in biti gasilec ni lahko. Veliko se je treba usposabljati in 

izobraževati, da si lahko uspešen na intervencijah, ki pa jih ni malo.  

V društvu smo še posebej ponosni na novo gasilsko vozilo GVC24/50, ki je v lanskem letu posodobilo naš 

vozni park, letos aprila pa smo imeli slavnostni prevzem na dvorišču gasilskega doma. 

Prostovoljne ure, čas, energija, volja, znanje in pogum so zagotovo tiste vrline vsakega izmed nas, na katere 

smo upravičeno ponosni in s katerimi dosegamo uspehe v gasilski prostovoljni dejavnosti.  

                  NA POMOČ!            Pavel Stermecki, predsednik društva 



PGD Lopata 
Prostovoljno gasilsko društvo Lopata je bilo ustanovljeno leta 1929. Skozi vsa leta so naši predniki naše 

društvo ustvarjali, predstavljali in ga posodabljali. Prav tako so skrbeli za večkrat potrebno gasilsko opremo, 

katera se je skozi leta posodabljala. V zadnjih letih se je naše društvo operativno precej posodobilo, saj smo 

v letu 2011 prevzeli tovorno vozilo GVC 16/25, s katerim smo vedno v pripravljenosti. Naša želja je v bližnji 

prihodnosti nabaviti in prevzeti še novo vozilo za varen prevoz posadke, na intervencije, tekmovanja itd., 

prav tako pa tudi za prevoz naše nadobudne mladine, brez katere si ne predstavljamo prihodnosti 

prostovoljnih gasilcev. Želja o nakupu vozila za prevoz posadke je zelo velika, vendar moramo razmišljati 

tudi o menjavi vozila GV-1, to je manjše vozilo za prevoz moštva in opreme. To vozilo bo v letu 2019 staro 

20 let in je potrebno zamenjave. Pred nakupom teh dveh vozil pa moramo prioritetno dokončati našo 

največjo investicijo in to je gasilski dom, katerega smo v letu 2015 začeli obnavljati. Z novimi prostori bomo 

pridobili prostor za prireditve, seje, izobraževanja, hkrati pa bo to dvorana, ki bo lahko služila več namenom, 

tako gasilskim kot tudi potrebam KS Ostrožno oziroma Mestne občine Celje. V letu 2019 bomo gasilski dom 

dokončali in ga uradno prevzeli v uporabo. Ta dogodek bo sovpadal s proslavo ob 90 letnici gasilstva na 

Lopati.  

Na tem mestu, bi se radi zahvalili vsem donatorjem, sponzorjem, vsem članom in krajanom, ki so kakorkoli 

in še bodo pripomogli k obnovi našega gasilskega doma. Še posebej pa se velja zahvaliti Mestni občini Celje, 

katera je znova pokazala, da je občina, ki ima posluh za prostovoljne gasilce v Celju.  

Vsem gasilkam, gasilcem, krajankam in krajanom ter vsem ostalim, želimo vesele božične praznike in srečno, 

zdravo ter uspehov polno novo leto 2019.  

     NA POMOČ!                   Dušan Cvahte, predsednik društva 

Konjerejsko društvo Celje 
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1996, prvi zametki društva so se pojavili v gasilskem domu Lopata, kjer so 

se zbrali konjerejci s širšega celjskega območja. Pobudnik za ustanovitev društva sem bil Andrej Pišek, ki sem 

od same ustanovitve tudi predsednik društva. Društvo ima v statutu zapisano, da s(m)o člani društva lahko 

rejci konj in njihovi ljubitelji.  

Društvo sodeluje na raznih prireditvah širom Slovenije. V društvu smo zelo ponosni na tekmovalne uspehe, 

saj imamo v svojih vrstah tudi večkratne državne in pokalne prvake. V svoji zgodovini je bilo društvo dvakrat 

izbrano za najboljši tekmovalni klub v Sloveniji, na kar smo še posebej ponosni. Od samega začetka smo si 

člani društva prizadevali, da bi imeli lastne prostore. Neustavljiva želja, ki je v vseh nas tlela dolga leta, se 

nam je leta 2016 končno uresničila, ko nam je uspelo zgraditi naš prečudoviti konjerejski dom in to na 

območju, kjer se je pred davnimi leti porodila ideja o ustanovitvi društva in kjer so nastali prvi zametki 

društva. Tako je od leta 2016 sedež društva na Lopati 15 C, kamor ste vabljeni tudi vsi novi člani, rejci in 

ljubitelji konj, da se nam pridružite. 

Kot zanimivost naj omenimo tudi, da je Konjerejsko društvo Celje koncesionar zelo slovečega svinjskega 

sejma, kjer se srečujejo pridelovalci in prodajalci slovenskih dobrot iz celotne Slovenije. Svinjski sejem obratuje 

vsako sredo od 7.00 do 13.00 ure, razen ob praznikih.  

Ob tej priložnosti vam v lastnem imenu in imenu članov Konjerejskega društva Celje voščimo vesele božične 

praznike in srečno novo leto 2019. 

  Andrej Pišek, predsednik društva 



Društvo upokojencev Ostrožno 
V KS Ostrožno deluje Društvo upokojencev Ostrožno že od 13.02.1989, s sedežem v starem delu gasilskega 

doma Ostrožno. 

 

Društvo posebno pozornost namenja programu »STAREJŠI ZA STAREJŠE«, katerega skupno z dvema 

prostovoljcema in enajst prostovoljk uspešno vodi koordinatorka Zlatka Kroflič. 

 

Poleg omenjenega programa v društvu podpiramo in izvajamo številne športne aktivnosti (hojo, telovadbo, 

stezno kegljanje, streljanje z zračno puško, pikado, metanje krogov in kegljanje s kroglo na vrvici). Ravno za 

zadnjo dejavnost, smo obnovili in utrdili podlago na zelenici ob parkirnem prostoru pri KS Ostrožno. 

 

Že drugo leto so se naše športnice udeležile državnega prvenstva v kegljanju s kroglo na vrvici (rusko 

kegljanje), enkrat pa so bile tudi udeleženke državnega prvenstva v pikadu. Venomer so dosegale odlične 

rezultate, odlične so bile tudi na tekmovanju za pokal Slovenije. Tudi strelci z zračno puško in kegljači v 

steznem kegljanju prinašajo odličja in pokale. 

 

V okviru društva deluje tudi »Etno skupina SONČNICE«, katera poskrbi za dobro počutje gostov, kjerkoli 

gostujejo. 

 

Preteklo leto je društvo pričelo z izdajanjem internega glasila »MAVRICA«, ki izide dvakrat letno. V njej 

najdete zapiske važnejših sklepov UO in Zbora članov, uvrstitve športnikov in športnic ter njihove dosežke 

kot tudi nastope SONČNIC - nekaj za dušo. 

 

Zadovoljstvo, strpnost in spoštovanje so naše temeljne vrline, geslo pa »prijetno v druženju«. 

 

Vsem krajanom in krajankam želim LEPE PRAZNIKE ter SREČNO in ZDRAVO NOVO LETO 2019! 

 

    Milan Kroflič, predsednik društva 

Naša zgodba 
Leto 2018 se je začelo z jasno začrtanimi cilji - vzeti kredit, prepisati hišo in jo prenoviti znotraj in zunaj. V 

aprilu sva z Andrejem pospešeno iskala izvajalce, v maju so bile pogodbe že podpisane.  
In tako je prišel tudi tisti usodni 18. julij, ko so začeli z izkopi okoli hiše. Namen je bil urediti hidroizolacijo 

ter drenažo, nato bi sledila nova fasada. Celo dopoldne sem bila nemirna, hodila okoli izvajalcev, preverjala 

stanje z balkonov. V enem izmed sporočil sem partnerju celo napisala: »hišo nam rušijo«. Ko danes pomislim 

na tisti dan, me še vedno močno stisne v želodcu.  

Ura se je bližala sedmi zvečer, mami se je utrujena od vsega zleknila pred televizijski sprejemnik, sama sem 

stala na balkonu ter opazovala dogajanje pod sabo. Spomnim se bagerista ter tistega groznega občutka, ko je 

odkopaval zadnji meter zemlje ter z »žlico« obenem udarjal v hišo. Naenkrat zaslišim mamičino vpitje, naj 

prenehajo z deli, ker pokajo stene. V živo se spomnim kako je bagerist še enkrat zajel, mami pa še bolj vpila. 

Sama sem bila nagnjena čez balkon, saj sem poskušala ujeti dogajanje spodaj. Ko sem dojela kaj mami vpije, 

sem se samo obrnila ter stekla v notranjost hiše, tistih 14 stopnic sem praktično preskočila in nato samo ŠOK. 

Pred mojimi očmi in pred očmi vseh prisotnih se je naenkrat podrla cela stran hiše. Balkona, na katerem sem 

stala nekaj momentov prej, v sekundi ni bilo več! In…če ne bi takrat mami gledala televizije, danes z Vami 

nebi delila moje/naše zgodbe. Vem, da sem vpila »porušili ste nam hišo«, hkrati pa že tipkala na telefon 112. 

Nisem se niti dobro obrnila, ko so že prišli poklicni gasilci Poklicne gasilske enote Celje, nato je sledilo 

dogajanje kot v filmu. Na dvorišču je bila naenkrat policija, predstavnik Civilne zaščite, gasilci PGD Lopata, 

Istrabenz plini so praznili cisterno plina, Elektro Celje izklapljal elektriko…. skratka norišnica.  



   

       

More, ki smo ji doživljali takrat ter borbe, ki jih preživljamo sedaj, ne želim nikomur. Za nas je to preizkušnja, 

ki nas je zaznamovala za celo življenje. Dejstvo, ko se zaveš, da si ostal popolnoma brez vsega, brez strehe 

nad glavo, brez osebnih stvari, da resnično nimaš drugega kot oblačila na sebi in dejstva, da si ostal živ, je 

grozljivo. Še danes ko vam pišem te vrstice, me grozno stiska v prsih, solze pa tečejo same od sebe.  

Ves tisti žar, ko sva se odločila za prenovo je splahnel, vedno znova se sprašujem zakaj….zakaj se je zgodilo 

to? 

Dnevi, ki so sledili… groza vseh grozot. Gasilci PGD Lopata so nam kasneje rešili nekaj osebnih stvari, iz hiše 

je bilo potrebno odstraniti vse kar se je odstranit dalo. Naenkrat je bilo na dvorišču cel kup naših stvari med 

katerimi sem samo nemo sedela in se spraševala kam bomo dali vse to, kje bomo živeli….V vseh teh dneh se 

je na našem dvorišču zvrstilo ogromno ljudi, ki so nudili pomoč tako ali drugače – iskrena hvala vsakemu 

posamezniku. Hvala za vsak stisk roke, besedo, objem, hrano, oblačila, denarne donacije… brez vseh Vas 

danes nebi bili kjer smo. Hvala g. Petru Pišku za ažurnost pri ustanovitvi gradbenega odbora ter vso pomoč, 

Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam, Škofijski Karitas Celje, RK Slovenije - OZ Celje, Civilni zaščiti, 

Društvu Invalidov Celje, krajanom in krajankam Lopate, Ostrožnega, Lokrovca, Dobrove… skratka ISKRENA 

HVALA VSEM, ki ste pomagali na takšen in drugačen način. 

Danes je naše življenje popolnoma drugačno… skromno, borbeno, z drugačnim pogledom na svet… Druga 

hiška za našo družino počasi raste in nam daje novo upanje. Potrebno bo še ogromno borbe, saj bodo sredstva 

počasi pošla, a verjamem, da bomo zmogli. Če smo zmogli vse to, bomo pa še ostalo. 

       

Bližajo se prazniki, zato naj Vam v svojem imenu in imenu moje družine zaželim  MIREN BOŽIČ TER 

SREČNO, ZDRAVJA POLNO TER USPEŠNO LETO 2019. Imejte se radi in ponudite roko sočloveku in ne 

sodite – nikoli ne veste kakšna je zgodba nekoga. 

Barbara Bučar z družino 



Krajevni praznik, sobota 1.9.2018 

ŠRC Lopata 
POHOD PO MEJAH KS  
 

 

Kljub slabi vremenski napovedi se je zbralo šest 

pogumnih krajanov in krajank, ki so se pod 

vodstvom ge. Majde Zafošnik odpravili na 3-urni 

pohod po mejah KS Ostrožno. 

 

KRVNE MERITVE  
 

 

Meritve sladkorja v krvi in krvnega pritiska sta 

izvajali dve medicinski sestri iz Centra za krepitev 

zdravja ZD Celje. 

 

UP0RABA DEFIBRILATORJA 
 

 

 

Prikaz je izvedel g. Selimir Čopić, predstavnik 

Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Celje 

v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega 

križa Ostrožno. 

 

TEKMOVANJE V KEGLJANJU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje v kegljanju je že tradicionalno 

organiziralo Društvo upokojencev Ostrožno. 
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RAZSTAVE 

                   
                                        zelišč                ročnih del 

                     

                                       umetnin    domačih dobrot 

                 

                                               oldtimer-jev                                         starodobnih koles  

                                (Fičo klub Velenje)                       (Klub starodobnikov Večno mladi Šentjur) 

       

 

 

 

 

   

                                                                              konj  

                                                             (Konjerejsko društvo Celje) 

   

http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2018/09/20180901_103947.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2018/09/20180901_104615.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2018/09/20180901_104040.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2018/09/20180901_121644.jpg


POZDRAVNA GOVORA, PODELITEV PRIZNANJ, DARILO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTOPI 

       

                                 Etno skupna Sončnice                Folklorna skupina Šmartno v Rožni dolini 

      

          Pihalni orkester Celje     Judo klub Z'dežele Sankaku Celje 



ZABAVA Z ANSAMBLOM VŽIG 

       

                  

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI KOMUNALNIH IN DRUGIH DEL V 2018  

 namestitev drogov za zastave na Lopati, 

 priprava projektne dokumentacije za ureditev Prvomajske ulice, 

 novelacija projektne dokumentacije za ureditev ceste Lopata – Medlog s priključki, 

 priprava projektne dokumentacije za ureditev območja ob Lahkovniškem potoku, 

 novelacija projektne dokumentacije za ureditev mostu na Cesti v Lokrovec, 

 izvajanje meritev hitrosti s stacionarnim radarjem v Gasilski ulici ter Cesti v Lokrovec, 

 redna vzdrževalna dela na cestnem omrežju: popravilo bankin, čiščenje obcestnih jarkov, gramoziranje, 

urejanje odvodnjavanja, vroče krpanje, 

 redno vzdrževanje prometne signalizacije, 

 redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave, 

 redna košnja javnih površin in skrb za javno snago, 

 druga redna vzdrževalna dela. 

PRIZADEVANJA V LETU 2019 

 Ostrozno - Lopata: izgradnja ceste, pločnika in kolesarske steze od Lopate - HŠ 15 do obračališča na Lopati,  

 ureditev Ulice heroja Šarha: rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika in krožišča v Medlogu, 

 ureditev Gasilske ulice: izgradnja pločnika in ureditev ceste, vključno z obnovo vseh komunalnih vodov od 

Gasilnega doma Ostrožno do nadvoza čez avtocesto, 

 izvoz z AC Celje zahod: izgradnja nove ceste po protipoplavnem nasipu, smer Šmartno v Rožni dolini, 

povezovalno na predvideno krožišče na Lopati, 

 Dobrova - Lokrovec - Lopata: dokončanje kanalizacijskega in plinskega omrežja, 

 dokončanje gasilskega doma na Lopati, 

 učinovitejše izvajanje zimske službe, 

 učinkovitejše vzdrževanje protipoplavnih nasipov in zadrževalnikov vode, 

 sanacija dotrajanega mostu na Cesti v Lokrovec. 


