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Spoštovane krajanke, krajani! 

Sanjati moramo vse zivljenje, sicer se izgubimo v njegovi 

sivini. Sanjajte drzno in po svetu stopajte pogumno, z 

odlocnim korakom, prepricani v svojo sreco. 

Obarvajte svoje zivljenje v barve prijateljstva in 

nepozabnih dozivetij. Privošcite si vec stvari, ki 

vas izpolnjujejo z ljudmi, ki vas osrecujejo.      

Zivite polno in strastno. 

Ob iztekajocem letu se iskreno zahvaljujemo vsem vam, ki ste 

kakorkoli zaznamovali leto 2017 v KS Ostrozno.  

Iskrena hvala Cinkarni Celje za donirana sredstva za 

predpraznicno obdarovanje starejših ter socialno šibkih krajank in 

krajanov. 

V prihajajocem letu 2018 zelimo vsem našim krajankam in 

krajanom, društvom, organizacijam ter sluzbam in vodstvu Mestne 

obcine Celje lepe in mirne praznike. 

Peter Pišek 

predsednik Sveta KS Ostrozno 
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Grb in zastava Krajevne skupnosti Ostrozno 

 

Ob ponosu na naš kraj, naše štiri zaselke, naša tri prostovoljna gasilska društva in predvsem na naš Judo klub Z'dežele 
Sankaku Celje ter njegovega ustanovitelja Marjana Fabjana - Fabija, ki je z vrhunskimi dosežki naš kraj z zlatimi črkami 
zapisal na svetovni zemljevid judo športa, se je Svetu KS Ostrožno porodila ideja o lastnem grbu ter zastavi, ki bo 
povzemala novejši, aktualni del zgodovine. Tako smo v naš grb "strnili" štiri zaselke, olimpijska odličja v judu ter tri 
prostovoljna gasilska društva. Glede barvne sheme zastave je le-ta enaka kot pri zastavi Mestne občine Celje, le v 
obrnjenem vrstnem redu. Štiri zvezde simbolizirajo štiri zaselke v naši KS, krogi olimpijska odličja v judu, za katera 
gredo zasluge Častnemu krajanu KS Ostrožno Marjanu Fabjanu, plamenica s tremi zublji pa simbolizira tri prostovoljna 
gasilska društva v eni krajevni skupnosti, kar predstavlja unikum v slovenskem prostoru. Častna nošnja zastave je 
pripadla trem poveljnikom prostovoljnih gasilskih društev (po enemu iz vsakega društva) ter trem judoistom. Zastavo 
so prvič slavnostno izobesili župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, predsednik Sveta KS Ostrožno Peter Pišek in 
dobitnica bronaste olimpijske medalje v judu Ana Velenšek, in sicer na prireditvi ob krajevnem prazniku, ki je potekala 
2. septembra 2017 v Lokrovcu. Zastavo in grb je izdelal Aleksander Hribovšek. 
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Krajevni praznik 
V soboto, 2. septembra 2017 sta v Lokrovcu, v okviru ene prireditve, potekala praznik KS Ostrožno in 70. obletnica 
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec - Dobrova. Poleg župana Bojana Šrota in podžupanje Darje 
Turk, nam je izjemno čast s svojo prisotnostjo izkazal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Za KS Ostrožno 
je bil letošnji krajevni praznik izjemnega pomena, saj je bila prvič izobešena naša nova zastava. 

        

Predsednik KS Ostrožno Peter Pišek je v svojem govoru čestital društvu ob visokem jubileju ter se članom in članicam 
zahvalil za njihovo požrtvovalno, nesebično ter humano delo. V okviru letošnjega praznika je KS Ostrožno obeležila 
tudi 63. obletnico shoda »delovnih ljudi in občanov pod geslom Štajerska v borbi«, ki ga je leta 1954 med drugimi 
obiskal tudi takratni jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito. S tem dogodkom je ne samo Ostrožno, temveč tudi Celje, 
dobilo za tiste čase odlično infrastrukturo. Zgradili so nekaj novih cest, povsem na novo so na Ostrožnem postavili 
električno omrežje. Ob dogodku na Ostrožnem se je prvič oglasila tudi radijska postaja, ki se je kasneje razvila v Radio 
Celje. Radio Celje je bil skupaj z Novim tednikom tudi letošnji medijski sponzor prireditve. Za veselo vzdušje in zabavo 
do jutranjih ur je poskrbel Ansambel Vižarji. 

        

        

 

http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2017/09/D8E8945.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2017/09/D8E8713.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2017/09/D8E8678.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2017/09/D8E9069.jpg
http://ks-ostrozno.si/wp-content/uploads/2017/09/D8E9142.jpg


 

Slovo od Marjana Turnška 
Letošnje leto je na veliko žalost zaznamovala tudi izguba dolgoletnega podpredsednika Sveta KS Ostrožno Marjana 
Turnška. Marjan, rojen 12. septembra 1956, je vse življenje živel v Lokrovcu. Svoje življenje je posvetil svoji družini in 
delu na kmetiji – domačem gruntu, kjer je vsa leta trdo in marljivo delal ter lani dočakal zasluženi pokoj, vendar pa je 
bil le-ta zanj formalnost, saj je svojim neutrudnim delom nadaljeval vse do svojega poslednjega dne. S svojim 
požrtvovalnim in predanim delom je pustil globok pečat na vseh področjih, kjer je bil dejaven – kot dolgoletni član 
(podpredsednik) Sveta KS Ostrožno, kot član in podpoveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec – Dobrova 
ter kot predsednik Govedorejskega društva Celje. Aktivno vlogo je imel tudi v Kmetijski zadrugi Celje in Kmetijsko 
gozdarski zbornici. Vendar pa njegovo prizadevno delo na eni največjih kmetij na širšem celjskem območju, ni ostalo 
neopaženo. Za večletno uspešno delo v kmetijsko - gozdarski panogi in za večletna prizadevanja za kakovostno 
življenje sokrajanov v Krajevni skupnosti Ostrožno, mu je Mestna občina Celje leta 2015 podelila bronasti celjski grb. 
Vendar pa je bil Marjan tudi prejemnik številnih drugih priznanj in odlikovanj. Kjerkoli je bil dejaven je ustvarjal presežke 
in s svojim zagnanim, požrtvovalnim in trdim delom svetel zgled sokrajanom/-kam in občanom/-kam Celja. Predvsem 
pa je bil Marjan, po domače tudi Toničev Marjan, zgled vsem nam zaradi trajnih človeških vrednot, ki jih je v polnosti 
živel in ohranjal. Kljub številnim obveznostim in obilici dela je bil vedno pripravljen pomagati po svojih najboljših močeh 
– vsakomur, nesebično in nepreračunljivo. Bil je velik mož, dobrega srca, ki s(m)o ga imeli vsi radi.  

V soboto, 4. novembra 2017 so člani Sveta KS Ostrožno na domačiji pri Pišek zasadili lipo, darilo sveta predsedniku 
Petru Pišku ob njegovem okroglem jubileju, ki jo je Peter posvetil v čast in spomin na izjemnega prijatelja. Lipa - 
slovensko sveto drevo, tudi drevo življenja, ki med drugim simbolizira prijateljstvo ter nežno in zvesto ljubezen, s svojo 
mogočnostjo kaže od zemlje na nebo in s svojo starostjo spominja na čas, kar pomeni na večnost. Takšen je bil tudi 
Marjan – v njegovem mogočnem telesu je bilo enormno srce, ki mu nikoli ni zmanjkalo časa, ki je znalo razbijati na več 
koncih hkrati, vedno in vsakomur pripravljeno priskočiti na pomoč. 

Dragi Marjan, hvala za ves vaš trud, nesebično pomoč in za vsa dobra dela v kraju – neizmerno vas pogrešamo. Brez 
vas nič več ni enako. Počivajte v miru.  

 

Vabljeni 
Iskrena hvala vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Ostrožno, PGD Lopata in PGD Lokrovec-Dobrova), ki 
poleg obilice dela in številnih obveznosti, vselej najdejo tudi čas za postavitev adventnih vencev in jaslic ter poskrbijo 
za praznično vzdušje v kraju. Hvala vam… 

Tako kot vsako leto vas tudi letos vabimo na ogled jaslic k Lednikovem križu na Lopati (nadvoz ob AC). Ogled jaslic bo 
možen do 2. februarja 2018. 

V ponedeljek, 25. 12. 2017 ob 15. uri pa ste vabljeni v Lokrovec (pod Dimčev skedenj) na blagoslov 10. živih jaslic. Ogled 
jaslic bo možen do 6. januarja 2018. 

Vabljeni tudi na prireditev Pravljično Celje, kjer lahko uživate v prazničnem vzdušju, božično – novoletnem sejmu in 
bogatem prireditvenem dogajanju za otroke in odrasle. 

 

 



 

Aktivnosti na podrocju komunalnih del v letu 2017 
       dokončanje ureditve javne razsvetljave v Bevkovi ulici,  

       ureditev javne razsvetljave v Ulici heroja Rojška (pod daljnovodom),  

       ureditev javne razsvetljave na Dobrovi, 

       namestitev košev za pasje iztrebke ob Cesti na Ostrožno, 

       namestitev novega igrala v Športno rekreacijskem centru Lopata, 

       sanacija plazu na Dobrovi, 

        delna izgradnja kanalizacije v Lokrovcu, 

       namestitev drogov za zastave v Lokrovcu in na sedežu KS, 

       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, 

       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 2018 
       Ostrozno - Lopata: izgradnja ceste, pločnika in kolesarske steze od Lopate - HŠ 15 do obračališča  

       na Lopati, odsek Šentjungert,  

       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, 

       razširitev javne razsvetljsve na določenih lokacijah, 

       sanacija dotrajanega mostu čez Podsevšnico. 
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Judo klub Z'dezele Sankaku Celje 
 

 

 

 

Leto je naokoli in s ponosom se oziramo nazaj, saj je bilo tudi leto 2017 za naše judoistke in judoiste izjemno uspešno. 
Vsakoletni vrhunski rezultati na največjih tekmovanjih dokazujejo, da smo na pravi poti, da delamo prav, kakovostno, 
vrhunsko. Meseca junija smo v Podčetrtku uspešno izpeljali tekmo evropskega pokala – edini tovrstni dogodek v 
Sloveniji. V letošnjem letu sta našemu klubu z obiskom izkazala čast tudi predsednik republike Borut Pahor in 
predsednik vlade Miro Cerar. Prav tako nam je čast izkazala tudi KS Ostrožno, ki je v zasnovo svoje nove zastave 
vključila tudi rezultate oz. olimpijska odličja, ki so povezana delovanjem našega kluba.   

Vsi tisti, ki želite svojim otrokom zagotoviti kakovostnejši, bolj zdrav način odraščanja in življenja vabljeni, da svoje 
otroke včlanite v naš klub, kjer bodo z rednimi treningi pod strokovnim vodstvom in disciplino pridobili odlične delovne 
navade in občutek za odgovornost, ki so odlična popotnica za vse življenje. Vpis otrok je možen na sedežu 
kluba, Lopata 12, v terminu, ki ustreza starostni skupini vaših otrok. Prvi trening lahko vaš otrok obišče brezplačno in 
se šele nato odloči ali mu takšna vadba ustreza. 

Vsem sokrajanom želimo lepe in mirne praznike, v letu 2018 pa uresničitev vseh zastavljenih ciljev.  

Marjan Fabjan, predsednik društva Z'dežele Sankaku Celje 

 

Krajevna organizacija RK  

 
 

 

 

Čas neusmiljeno dodaja mesece in leto je tako naokoli. Za nami so aktivnosti, ki jih več ali manj počnemo že številna 
leta. Naše osnovno humanitarno poslanstvo je sicer skromna pomoč socialno šibkim, ki smo jim tudi v tem letu 
pomagali z nekaj paketi artiklov prehrane. 

V mesecu decembru bomo obiskali še starejše nad 80 let, ki niso člani drugih društev. 

Že številna pretekla leta in tudi letos smo v mesecu juniju in v septembru omogočili letovanje v Celjskem domu v Baški. 
Udeležba je bila obakrat dobra (po en avtobus). 

Posebej smo ponosni na ponudbo preventivne dejavnosti za zdravje krajanov, to so redne meseče meritve krvnega 
pritiska, sladkorja v krvi in holesterola. 

Spoštovani krajani in krajanke, 

tudi v leti 2018 bomo vsak drugi delavni torek v mesecu med 10.00 in 11.30 uro izvajali meritve pod strokovnim 
vodstvom patronažne službe - vabljeni, da se teh preventivnih meritev pritiska, holesterola in sladkorja v krvi tudi 
udeležite. 

Želimo vam obilo zdravja in vzemite si dovolj časa za klepet, za prijazno besedo, tudi to je velikokrat še kako 
pomembna pomoč prijateljem, sosedom, znancem. 

Srečno! 

Marina Srebočan, predsednica KO RK Ostrožno 
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Društvo upokojencev 
V KS Ostrožno deluje tudi Društvo upokojencev Ostrožno. Sklep o ustanovitvi društva je bil sprejet dne 18.10.1988, 
ustanovni občni zbor dne 25.11.1988 v prostorih PGD Lokrovec. Občina Celje – Občinski sekretariat za notranje zadeve 
je vpisalo društvo v register društev pod zap. št. 248. Odločba je bila osebno prevzeta dne 28.1.1989, vsebuje tudi 
pravni pouk. Iz dokumentacije v Zgodovinskem arhivu Celje je razbrati, da se na odločbo ni nihče pritožil, zato je DU 
Ostrožno s sedežem v Celju, Cesta na Ostrožno 90 začelo pravno in formalno delovati dne 13.2.1989. 

Društvo posebno pozornost namenja programu »Starejši za starejše« in dosega zadovoljive rezultate. Naša država je 
v letošnjem letu za ta projekt prejela nagrado »DRŽAVLJAN  EVROPE«. 

Poleg omenjenega programa v društvu podpiramo tudi številne športne aktivnosti. Izmed mnogih uspešnih, je bilo 
republiško tekmovanje v pikadu dne 6.10.2017 v Ajdovščini, kjer so naše športnice zasedle 5. mesto izmed 15-ih 
prijavljenih ženskih ekip. 

Članice in dva pridružena člana etno skupine »Sončnice« so 26.9.2017 sodelovale na 17. festivalu za tretje življenjsko 
obdobje dne v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tudi starejše pogosto razvedrimo s krajšim koncertom, na zadnje smo 
nastopili 7.12.2017 v Domu starejših v Laškem. 

V mesecu juniju je izšla številka internega glasila »Mavrica«. V njej so opisani važnejši sklepi UO, zbora članov, športne 
aktivnosti, delo etno skupine in na koncu malo za smeh. Skupno s pobiranjem članarine v mesecu januarju 2018 bomo 
vsem članom razdelili koledarje in Mavrico za obdobje od 1.7. do 31.12.2017. 

Kot vedno moramo pohvaliti naša dva poverjenika in enajst poverjenic, ki skrbijo za informiranost na terenu z 
raznašanjem vabil, pobiranjem članarine in evidentiranju starejših nad 69 let za program »Starejši za starejše«. 

Posebna aktivnost je še vedno v pridobivanju novih članov, saj je tukaj še veliko možnosti, vendar mora biti pristop k 
društvu na prostovoljni osnovi. 

ZADOVOLJSTVO, STRPNOST in SPOŠTOVANJE so naše temeljne vrline, geslo pa: prijetno v druženju. 

Milan Kroflič, predsednik DU Ostrožno 

 

Prostovoljno gasilsko društvo 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 in strojno precej moderniziralo, saj smo v letu 2011 
prevzeli 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.  

Pred nakupom tega vozila pa je potrebno dokončati našo največjo investicijo, t.j. dokončanje gasilskega doma, 
katerega smo v letu 2015 začeli obnavljati. Do letošnjega leta smo postorili že veliko, saj smo v spodnjih prostorih že 
uredili garaže, orodjarno, sanitarije, kurilnico ter streho in fasado. Sedaj naš čaka še največji zalogaj, ureditev zgornjega 
nadstropja in sicer: dvorane , pisarne, sanitarij in kuhinje. Z novimi prostori bomo pridobili prostor za prireditve, seje, 
izobraževanja, hkrati pa bo to večnamenska dvorana, ki bo lahko služila tako gasilskim kot tudi potrebam krajevne 
skupnosti oziroma Mestne občine Celje.  

Ker naša obnova traja že nekaj časa, bi se na tem mestu 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. Iskrena hvala 
županu Bojanu Šrotu, podžupanji Darji Turk, direktorici občinske uprave Ingrid Mastnak, Oddelku za splošne zadeve 
pod vodstvom Katje Sentočnik ter svetu in predsedniku Krajevne skupnosti Ostrožno Petru Pišku. 

Vsem gasilkam, gasilcem, krajankam in krajanom ter vsem ostalim, želimo vesele božične praznike in srečno, zdravo 
ter uspeha polno novo leto 2018.  

NA POMOČ!         Dušan Cvahte, predsednik PGD Lopata 

 

 



 

Prostovoljno gasilsko društvo Ostrozno 
V letu 2017, ki se bo kmalu izteklo, smo gasilke in gasilci PGD Ostrožno usmerili svoje delovanje predvsem v 
pridobivanje novih članic in članov predvsem mlajših generacij, ki bodo tradicijo našega dela ponesli tudi v prihodnost. 
V mesecu maju smo za operativno dejavnost prejeli novo motorno brizgalko, ki bo v pomoč sedanji, stari že krepko 
preko 20 let. 

Sredino letošnjega leto si bomo zapomnili predvsem v negativnem smislu, saj nam je v mesecu juniju meteorna voda 
znova poplavila pritličje prizidka. Smo pa zelo veseli obnove sanitarij v prizidku, ki jih uporabljamo skupaj s KS. 
Financiranje obnove sanitarij je omogočila MOC, zato se v imenu gasilk in gasilcev PGD Ostrožno na tem mestu 
zahvaljujemo MOC in KS Ostrožno. Tudi naše društvo je z majhnim vložkom prispevalo za razširitev le-teh. 
Tradicionalno so v organizaciji naših članov in krajanov Ostrožnega v mesecu decembru na adventnem vencu zasijale 
luči. 

V imenu PGD Ostrožno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letošnjem letu pripomogli k izpolnitev naših ciljev. Tudi v 
bodoče se veselimo sodelovanja na vseh področjih, hkrati pa vam želimo vesel božič in srečno novo leto 2018. 

Z gasilskim pozdravom >> NA POMOČ<< 

Aleksander Velenšek, predsednik PGD Ostrožno 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Lokrovec – Dobrova 
Letošnje leto je naše društvo praznovalo 70 let svojega delovanja. S svojim humanitarnim poslanstvom je društvo 
začelo delovati leta 1947, ki se je do danes vseskozi razvijalo in posodabljalo. 

Gasilski dom je središče kulturnega in družabnega dogajanja v kraju. Tesno sodelujemo s krajani, saj so nam vedno 
pripravljeni pomagati, ko potrebujemo pomoč pri obnovi doma, zamenjavi oz. posodobitvi gasilske opreme. Prav tako 
sodelujemo z njimi na kulturnih prireditvah, ki so že pri nas tradicionalne. Po občnem zboru, ki smo ga letos imeli na 
»rojstni dan društva«, 27. 1. 2017, je v februarju sledila pustna povorka, v marcu pa smo imeli proslavo ob materinskem 
dnevu. V velikonočnem času so člani spletli butaro in jo peš odnesli do cerkve Sv. Duha, konec aprila postavili mlaj. 
Prvo nedeljo v mesecu maju že tradicionalno organiziramo mašo ob prazniku sv. Florjana za vse gasilce in s 
predstavitvijo gasilske tehnike. 

V mesecu maju smo prekrili in obnovili streho gasilskega doma. Priprave na 70 letnico društva pa so potekale že v 
popolnem razmahu. Vsi člani in članice smo stopili skupaj in pripravili prireditev. 

 2. september 2017, je dogodek, ki se ga bomo še dolgo spominjali. Na ta dan smo namreč skupaj s KS Ostrožno 
praznovali krajevni praznik in izobesili novo zastavo KS Ostrožno. Zelo smo ponosni, da je bil na prireditvi ob 70 letnici 
društva prisoten tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

V društvu smo imeli letos zelo pestro jesen. Poleg slavnostne prireditve ob 70 letnici, smo zbirali še finančna sredstva 
za novo gasilsko vozilo GVC24/50, ki smo ga seveda z vodnimi curki, 8. 11. 2017, sprejeli v gasilski dom. V času božičnih 
praznikov spletemo adventni venec, ki je postavljen na avtobusnem postajališču v Lokrovcu, pod Dimčevem 
kozolcem, poleg adventnega venca postavimo jaslice in z lampijončki okrasimo veliko smreko, ki raste pred kozolcem. 
25 decembra bodo naši člani dramatizirali božično zgodbo z živalmi. Osebe, ki nastopajo v božični zgodbi se z 
naslednjim dnem nadomestijo z lutkami v naravni velikosti. Jaslice bodo na ogled vse do 6. januarja. Ob koncu leta 
obiščemo še vse krajanke in krajane ter jim razdelimo koledarje. 

Društvo pa ni bilo dejavno samo na kulturnem in družabnem področju, temveč tudi na operativnem, saj smo se 
udeležili tekmovanj tako mladina, člani A in B ter članice A. Mladina je bila še posebej aktivna, saj je letos po dolgem 
času znova tekmovala s tremi enotami, kar pomeni, da je 30 otrok redno hodilo na vaje in so nas razveseljevali s pokali. 

Članice in člani del prostega časa preživimo v gasilskem domu, s prijatelji gasilci. Zavedamo se, da samo timsko delo, 
sodelovanje in potrpežljivost privede do želenega cilja. Člani ne rušimo temveč gradimo medsebojne odnose, se veliko 
družimo in združujemo ter povezujemo ljudi. 

 

Pavel Stermecki, predsednik PGD Lokrovec – Dobrova 
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