
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoštovani! 
Vsem krajankam in krajanom želimo zdrave in prijetne praznike, v letu 2021 pa da bi se 

naša življenja vrnila v ustaljene tirnice. 

Ob iztekajočem letu se iskreno zahvaljujemo vsem vam, ki ste na kakršen koli način 
zaznamovali leto 2020 v KS Ostrožno. 

In nenazadnje iskrena hvala vodstvu in strokovnim službam Mestne občine Celje za 
realizirane investicije in dobro sodelovanje v letu 2020. 

 

Predsednica Maja Vaš in Svet KS Ostrožno 
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Nagovor predsednice 
 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani! 
 

Konec leta je čas, ko v odsevu misli drsijo slike preteklega leta. Žal je za nami 
leto, kot ga še nismo doživeli, pričakovali ali bili nanj pripravljeni. Epidemija nas 
je postavila pred mnoge izzive in med ljudi zasejala strah pred negotovo 
prihodnostjo. Vendar smo v tem težkem obdobju znova dokazali, da znamo 
stopiti skupaj in pomagati sočloveku v stiski, zato se ob tej priložnosti iskreno 

zahvaljujemo vsem posameznikom, društvom, organizacijam in podjetjem, ki so in/ali bodo nesebično 
in solidarno priskočili na pomoč ljudem v stiski. 

Tako vsako leto smo tudi letos sodelovali pri tradicionalni spomladanski čistilni akciji, zaradi slabe 
epidemiološke slike in sprejetih ukrepov pa smo se morali letos odpovedati različnim dejavnostim in 
prireditvam, tudi krajevnemu prazniku, ki je bil predviden v mesecu septembru. Tega nam je še posebej 
žal, saj tovrstna druženja tkejo nevidne vezi med sokrajani in povezujejo našo skupnost v eno. Želimo 
namreč, da bi domači kraj ostal prijazen do vseh domačinov in v zadovoljstvo vseh ter da bi ohranjal 
sproščeno in dostojno bivanje. In ravno dobri odnosi imajo veliko vrednost in predstavljajo neizmerno 
bogastvo za ohranjanje živosti kraja in dobrega vzdušja v njem. 

Kljub negotovosti ne smemo pozabiti na sedanjost in prihodnost. Kjer je fokus, tam je energija. In tisto, 
čemur dajemo energijo raste. Ker je od nas odvisno kam dajemo energijo, skrbno izbirajmo svoj fokus. 
Mi bomo konec leta tako zaključili s predprazničnim obdarovanjem starejših krajank in krajanov skupaj 
z Društvom upokojencev Ostrožno.  

V prihajajoče leto 2021 pa bomo pogumno zakorakali z optimizmom in zaupanjem, da kmalu pridejo 
boljši časi in da se naša življenja vrnejo v ustaljene tirnice. 

Svet KS Ostrožno si bo tudi v letu 2021 prizadeval redno prepoznavati skupne potrebe krajank in 
krajanov, jim čim bolj slediti in uresničevati v splošno zadovoljstvo ter skupno dobro. Naša želja je, kraj 
v različnih pogledih poživiti in ga narediti privlačnega za vse, ki v njem prebivamo. Trudimo se, da bi 
bilo naše delo v dobrobit in zadovoljstvo vseh krajank in krajanov. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem Svetu KS Ostrožno, članom in članicam odborov in komisij ter 
koordinatorki za dosedanje dobro opravljeno delo. V imenu Sveta KS Ostrožno pa se zahvaljujem tudi 
vsem vam, spoštovane krajanke in cenjeni krajani, da soustvarjate lepši in boljši domači kraj. 

Iskrena hvala tudi vodstvu in strokovnim službam Mestne občine Celje ter drugim pristojnim službam 
za realizirane investicije in odlično sodelovanje v letu 2020, katerega si želimo tudi v prihodnje. 

Ob koncu leta vam v imenu Sveta KS Ostrožno želimo, naj vas prihajajoči prazniki napolnijo z notranjim 
mirom, upanjem in radostjo, da boste v novem letu 2021 zmogli uspešno uresničevati tako osebne kot 
tudi skupne načrte – v svoje osebno zadovoljstvo in v blagor domačega kraja. Ostanimo sočutni. 
Pazimo nase in na vse ljudi, s katerimi smo v stiku. Bodimo spoštljivi, odgovorni in ravnajmo 
samozaščitno. 

 

Maja Vaš, predsednica Sveta KS Ostrožno 



Realizacija del v letu 2020 
 

    
 

      Foto: www.celje.info              Foto: VOC Celje    
    

 
 

     Foto: www.celje.info    Severna vezna cesta 
 

▪ izgradnja severne vezne ceste z dvema krožiščema, 
▪ izgradnja novega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec, 
▪ izris dveh prehodov za pešce na Lopati, 
▪ na pobudo krajanov so bili sprejeti ustrezni ukrepi za omejitev hitrosti prometa na Cesti na 

Ostrožno, na  Lopati, na Dobrovi in v Lokrovcu (postavitev ustrezne prometne signalizacije in 
radarske meritve hitrosti), 

▪ redna vzdrževalna dela na cestnem omrežju (popravilo bankin, čiščenje obcestnih jarkov, 
nasutje, 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. 

http://www.celje.info/
http://www.celje.info/


Prizadevanja v prihodnje 
 

KS Ostrožno si bo v sodelovanju z Mestno občino Celje in drugimi pristojnimi službami tudi v prihodnje 
prizadevala k izboljšanju komunalne in prometne infrastrukture v KS Ostrožno, vendar je realizacija 
investicij odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev vseh udeležencev, zatorej časovnih rokov ni 
možno natančno določiti. Skupaj z Mestno občino Celje in drugimi pristojnimi službami načrtujemo: 

▪ rekonstrukcijo Ulice heroja Šarha z izgradnjo pločnika in krožišča v Medlogu,  

▪ asfaltiranje neasfaltiranih kategoriziranih občinskih cest, in sicer: JP 535291 in JP 535292 (v 

zaselku Lokrovec), JP 535221, JP 535251 in JP 535261 (v zaselku Lopata), 

▪ rekonstrukcijo Gasilske ulice z izgradnjo pločnika,  

▪ rekonstrukcijo ceste, pločnika in kolesarske steze od Lopate - HŠ 15 do obračališča na Lopati, 

odsek Šentjungert - LC 032011,  

▪ rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika v Prvomajski ulici (JP 533282) ter rekonstrukcijo 

ceste z oznako JP 533281 in JP 533271 (Lokrovec - Mirna dolina), 

▪ širitev kanalizacijskega in plinskega omrežja v KS Ostrožno, 

▪ učinkovitejše vzdrževanje protipoplavnih nasipov in zadrževalnikov vode, 

▪ vzpostavitev avtobusne linije Celebusa na Lopato. 

 

Skrb za red in snago v kraju 
 

V skrbi za okolje in kraj v katerem živimo, vas vljudno naprošamo, da ste odgovorni in da: 

▪ odpadke ne odlagate izven zabojnikov, 

▪ pri odlaganju upoštevate navodila za ločevanje odpadkov, 

▪ v naravo in neustrezne zabojnike ne odlagate kosovnih ter nevarnih odpadkov, saj jih lahko 
brezplačno dostavite v zbirni center podjetja Simbio ali varno odložite v času jesenske akcije 
zbiranja odpadkov na terenu, 

▪ lastniki štirinožnih prijateljev za svojimi ljubljenčki počistite, saj lahko pasji iztrebki ogrozijo 
zdravje ljudi ter so vir bolezni in okužb.  

 

Okolje je odraz ljudi, ki v njem bivajo, zato poskrbimo, da bo naš kraj snažen in urejen. 

 
 
 



Lokacije defibrilatorjev 
 
V Mestni občini Celje letno doživi nenadni srčni zastoj med 40 in 50 ljudi. Ozaveščenost širšega kroga 
laične javnosti, ki je najpogosteje prva v stiku s prizadeto osebo na eni strani ter dostopnost in 
posledično pravočasna uporaba defibrilatorja (AED) na drugi strani, sta ključnega pomena za večjo 
možnost preživetja ljudi s srčnim zastojem. 

Postopki oživljanja potekajo po naslednjem vrstnem redu: 

1. najprej je potrebno preveriti odzivnost prizadete osebe, sprostiti dihalne poti in poklicati 112, 

2. takoj je potrebno pričeti s stiski prsnega koša ter umetnim dihanjem, 

3. ko je defibrilator (AED) na voljo, ga je potrebno uporabiti skladno z zvočnimi navodili. 

Izjemnega pomena je tudi ustrezna označitev defibrilatorjev (z AED nalepko, 3D usmerjevalno tablo 
ter z ustreznim prometnim znakom za AED) in 24-urna dostopnost. 

Na območju KS Ostrožno sta nameščena dva defibrilatorja (AED) na naslednjih lokacijah/naslovih: 

- v objektu Judo kluba Z'dežele Sankaku Celje (pred garderobami), Lopata 12, ki je dostopen 24 
ur na dan, vse dni v tednu, 

- v objektu CVD Golovec, Enota Ostrožno, Cesta na Ostrožno 101, ki je dostopen med delovnim 
časom od 6.30 do 14.30. 

 

Mrežo defibrilatorjev (AED) v Celju lahko spremljate na spletni strani Mestne občine Celje: 

https://prostor.celje.si/pregledovalnik/AED/aed.html  

in na facebook strani: 

https://www.facebook.com/AEDvCelju/ 
 

Mrežo defibrilatorjev (AED) v Sloveniji lahko spremljate na spletni strani: 

https://www.ihelp.life/aedall 

 

 

https://prostor.celje.si/pregledovalnik/AED/aed.html
https://www.facebook.com/AEDvCelju/
https://www.ihelp.life/aedall


PGD Lopata 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Lopata 

Lopata 49, 3000 CELJE 

E-mail: gasilci.lopata@gmail.com 

TR: SI56 6100 0001 1205 884 

DŠ: 96931035 

 

Spoštovane krajanke in krajani! 

  

Zelo burno leto 2020 se počasi poslavlja. Vse nas je prizadela kriza v obliki epidemije. Mnogo ljudi je na 
čakanju in v takšni ali drugačni stiski, poslovanje marsikaterega podjetja pa je močno okrnjeno. 

Zavedati pa se morate, da je ne glede na dane razmere, naše prostovoljno gasilsko društvo Lopata, 
nemoteno zagotavljalo najvišjo stopnjo pripravljenosti v primeru požara, naravne ali druge nesreče v 
lokalni skupnosti, skozi vse leto. 

Ker se vsa leta zavedamo, da je dobro usposobljen kader v društvu enako pomemben, kot tehnika in 
osebna zaščitna oprema, so se naši člani, dokler je bilo mogoče, redno udeleževali vseh usposabljanj 
za katere smo jih prijavili. 

V začetku leta nam je uspelo organizirati otroško maškarado, sredi leta ob sproščenih ukrepih, pa 
piknik za vse člane. Ostale aktivnosti in prireditve, razen seveda rednega vzdrževanja gasilskega doma, 
opreme in vozil ter izvajanja intervencij, pa so letos žal izostale. 

V novo leto, ki prihaja, zremo z veliko mero optimizma in upanjem da ga bomo lahko zadihali s polnimi 
pljuči in nadomestili zamujeno. 

Hkrati vas želimo obvestiti, da smo v prvi polovici leta 2021, po planu GZ Celje, na vrsti za nakup novega 
gasilskega vozila GV-1 WW CRAFTER 1+5, ki bo sodobno opremljeno po tipizaciji Gasilske zveze 
Slovenije in eno prvih gasilskih vozil, prostovoljnih gasilskih društev v ožji in širši okolici, opremljeno z 
AED (avtomatski eksterni defibrilator). Vozilo bo nadomestilo naše dotrajano vozilo Mercedes 
SPRINTER. 

Vsem, drage krajanke in krajani, se zahvaljujemo za vso pomoč, ki nam jo namenjate in vam želimo lepe 
in blagoslovljene božične praznike ter srečno, uspehov polno in predvsem zdravo novo leto 2021! 

  

MI SMO VEDNO TU ZA VAS! 

Z gasilskim pozdravom:  

NA POMOČ!          PGD Lopata  

 

 



PGD Lokrovec - Dobrova 
 

Spoštovani! 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Lokrovec - Dobrova deluje na območjih Lokrovca, Dobrove, Lahovne in 
dela Nove vasi. 

Gasilski dom je kulturno in družabno središče ne le gasilcev, ampak tudi krajanov, saj se skozi vse leto 
odvijajo najrazličnejše prireditve in srečanja. Velik pomen ima tudi za mladino. Poleg gasilskih vaj se 
naši najmlajši člani radi družijo na igrišču s svojimi vrstniki.  

Letošnje leto si bomo prav gotovo vsi zapomnili po epidemiji, ki nam je življenje dobesedno obrnila na 
glavo. Zaradi nastale situacije so nam odpadle vse prireditve in gasilska tekmovanja. Mladina se je 
udeležila samo spomladanskega kviza, ki je bil na OŠ Lava.  

Pravijo, da je v znanju moč. Vsako na novo pridobljeno znanje, ki se uporablja, prenaša na mlajše člane 
je dobrodošlo. Ponosni smo, da smo v tem letu pridobili tri pripravnike, enega nižjega častnika in tri 
častnike. Nekaj članov še čaka na preložena izobraževanja, zaradi nastale situacije, ki bodo izvedena v 
naslednjem letu.  

Poleg intervencij in požarnih straž smo izvajali društvene vaje z namenom, da vzdržujemo svoje znanje. 
Udeležili smo se tudi sektorske vaje, ki jo je organizirala GZ Celje.   

Da so naši člani na intervencijah primerno zaščiteni in opremljeni smo posodobili zaščitno opremo 
gasilca. 

Ker prireditev žal ni bilo možno organizirati, smo se lotili vzdrževanja notranjih prostorov gasilskega 
doma. V spodnjih prostorih smo zamenjali okna in jih prepleskali. Seveda smo poskrbeli, da je gasilski 
dom z okolico čist in urejen. 

Ob koncu leta obiščemo še vse krajanke in krajane ter jim razdelimo koledarje, kar bo letos potekalo v 
skladu z vsemi predpisi NIJZ. 

Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko rešimo sami. S 
skupnimi močmi bomo premagali nastalo situacijo in verjamemo, da so pred nami boljši časi in bomo 
lahko nadaljevali naša plemenita dejanja, pomagali ljudem, ko potrebujejo pomoč. 

 

NA POMOČ! 

 

PGD Lokrovec – Dobrova 
 

 



PGD Ostrožno 
 
Tudi v letu 2020 smo si člani in članice PGD Ostrožno prizadevali k uresničitvi nalog, ki smo si jih zadali 
za to leto. V začetku leta smo skupne moči združili v iskanje novih članov in članic precej mlajše 
generacije. Hkrati smo izvedli plane za preureditev prostorov v starem delu doma. Žal pa nam je kar 
kmalu zagodel virus in zato smo morali vse dejavnosti prekiniti, kar nam je prineslo kar veliko 
nevšečnosti in novosti saj smo bili navajeni druženja.  
 
Zaradi novega virusa je marsikatera dejavnost iz strani GZ Celje in vseh PGD-jev v Celju bila preklicana, 
zato se z letom 2020 ne moremo ravno pohvaliti, kaj vse smo uresničili. Lahko pa se pohvalimo s tem, 
da smo ostajali doma, se držali navodil in ne glede na vse stopili skupaj ob intervencijah in pomagali 
sočloveku, ko mu je bilo najtežje. Ohranjali smo stike, pa čeprav preko telefonskih linij in 
videokonferenc, kar pa je v današnjih časih res težko.  
 
Vendar dragi krajani in krajanke upamo, da je leto 2020 za vami pustilo pozitiven pečat, kljub vsem 
nevšečnostim, katerim smo se morali prilagoditi. V imenu PGD Ostrožno pa Vam želimo, da bo 
prihajajoče leto nasmejano, polno doživetij in pozitivno. Upamo, da se bomo lahko kaj kmalu podružili 
na kakšni veselici in kakšno dobro besedo rekli. V upanju na boljše leto Vam želimo, da se tudi v letu 
2020, ki se zaključuje, spomnite na dobre stvari in pustite za seboj slabe. Želimo Vam, da v leto 2021 
zakorakamo polni pričakovanj in dobre volje.  
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ   
 
PGD OSTROŽNO 
 

Konjerejsko društvo Celje 
 

 
 

Ko se poslavljamo od leta 2020, nas navdajajo mešani občutki – od velike prestrašenosti in stisk, 
povezanih s korona virusom, do veselja in hvaležnosti za številne lepe in dobre stvari, ki smo jih doživeli 
– upamo, da je bilo teh več in da nam bo zaradi njih leto 2020 kljub vsemu ostalo v lepem spominu.  

Kljub letu, ki nas je postavilo pred neznane izzive in preizkušnje ter prilagoditve novega načina življenja, 
zaradi česar so odpadle tudi številne načrtovane aktivnosti, v društvu skušamo pozitivno pogledati na 
iztekajoče se leto, ohraniti mirno kri in trezen pogled na situacijo, s katero smo soočeni. 

V imenu društva, vam spoštovane krajanke in krajani, želim blagoslovljene božične praznike ter zdravo, 
uspešno in srečno novo leto 2021. Hkrati vas vabim, da tudi v letu 2021 redno obiskujete kmečko 
tržnico, saj s tem podpirate domače pridelovalce, predelovalce in prodajalce kmečkih dobrot iz celotne 
Slovenije. 

Andrej Pišek, predsednik društva 



Društvo upokojencev Ostrožno 
 
Kot že veliko let, sigurno pa zadnja štiri, za zaključek našega prispevka končamo z geslom »PRIJETNO 
V DRUŽENJU«. V letu 2020 smo morali to geslo spremeniti in glasi: »PRIJETNO Z MASKO, RAZKUŽILOM 
IN RAZDALJO 1,5 m«. 
 
Končuje se nenavadno in težko leto, ampak življenje vedno najde pot in tudi to preizkušnjo bomo 
premagali. V našem društvu te poti ne bo nadaljevalo štirinajst naših zvestih članov, pa nobeden od 
virusa, ampak dolgotrajnih bolezni ali hitrih obolenj. 
 
Ko ocenjujemo delo v tekočem letu smo uspeli le nekaj postoriti in to: 

a) obiskali pet naših 90 letnikov, 
b) imeli sestanek poverjenikov – prostovoljcev (13 poverjenikov, ki pokrivajo naselja Dobrova, 

Lokrovec, Lopata in Ostrožno), 
c) svoje mišice so razgibavali športniki, 
d) pobrali članarino od vseh naših članov in jo do 28.2.2020 nakazali na naš račun, 
e) dne 5.3.2020 na AJPES Celje oddali zaključni račun, 
f) v začetku meseca junija smo imeli zbor članov (kot to dovoljujejo pravila društva), v stranski 

dvorani PGD Ostrožno. Opremljeni smo bili z maskami, razkužilom in razdaljo med stoli 1,5 m. 
Po obravnavi točk dnevnega reda je sledila „dobra šunkarica“, 

g) v decembru letošnjega leta bomo razdelili pakete upokojencem starim 80 in več let (v tem      
letu jih je 103). K temu darilu, kot vsako leto, se nam pridruži Krajevna skupnost Ostrožno s 
kavo, 

h) nekaj naših članov je dopustovalo v Hotelu Delfin Izola, 
i) organizirali smo strelsko tekmovanje in gostili člane tekmovalnih ekip. Samo streljanje se je 

izvajalo na Strelišču Petriček. 
 
V kolikor se je pokazala potreba po sklepu UO ali NO, nas je o tem seznanil predsednik društva z 
elektronsko informacijo ter povratno s pozitivno ali negativno odločitvijo članov, za kar je bila 
potrebna večina sedmih članov. 
 
Ob zaključku bi dodali, da si želimo prihodnje leto – drugačno leto. Kot je zaznati iz informacij, to ne 
bo mogoče vsaj v prvi četrtini, kaj bo med letom pa nihče ne ve. 
 
LJUDJE , PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati! 
Saj kdaj že plamen sveče 
pokaže pot do sreče,   
človeku, ki je sam. 
PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati! 
(Odlomek iz pesmi Frana Milčinskega Ježka) 
 
Ob zaključku: Ohranimo zdravje, strpnost in spoštovanje in ostanimo zvesti člani našemu društvu s 
plačano članarino za leto 2021. 
Držite se ukrepov in nikomur ne podarite covida. 
 
Obljubimo, da bo še lepo !!! 
 
Milan Kroflič, predsednik društva 



Judo klub Z'dežele Sankaku Celje 
 
Spoštovani. 
 
Verjamemo, da so vsi pretekli dogodki, utrdili našo skupno prepričanje, da je v slogi moč in da skupaj 
lažje premagamo ovire. Za preteklost je značilno, da je zanesljiva za to, ker je ni mogoče več spreminjati 
– verjamemo pa v prihodnost, ki bo svetlejša kot je sedanjost! 
 
Korona kriza ni prizanašala niti športu a smo se kljub strogim ukrepom v zadnjih treh mesecih uspeli 
udeležili večjih tekmovanj. Nastopili smo na Grand Slam-u Madžarske, kjer je Tina Trstenjak osvojila 
prvo mesto. Sledilo je člansko Evropsko prvenstvo v Pragi, žal brez odmevnejše uvrstitve. V začetku 
meseca decembra pa smo se udeležili priprav v Avstriji. Zaradi zahtevnih razmer so sodelovanje z nami 
odklonili italijanski in nemški judo klubi, kasneje pa tudi hrvaški. Striktno smo upoštevali vse 
protikoronske ukrepe. Da smo lahko odšli v tujino na tekmovanja in priprave, smo morali vedno 
opraviti covid test. Ker so stroški testa visoki (cena posameznega testiranja je 95 eur), smo bili 
primorani prodati klubski kombi. V klubu si vedno prizadevamo, da tekmovalcem omogočimo varen in 
kvaliteten trening. 
 
Pozabili nismo niti na najmlajše člane kluba. Zanje bomo organizirali božično obarvan zaključek leta. 
Pred judo klubom smo postavili jaslice, kjer bomo vsakega otroka, člana kluba tudi obdarili. Zaradi 
varnostnih ukrepov bo obdarovanje potekalo posamično, počakati bodo morali v avtomobilih in za 
vsakega bomo namenili 2 minuti časa. Obdarovanje se bo odvijalo dva dni. 
Besede zahvale in pohvale so najmanj, kar lahko izrečemo vsem, ki ste sodelovali v naših projektih in 
se v okviru svojih zmožnosti trudili ohranjati pripadnost klubu. 
Kaj je res in kaj ne, odločamo sami. Sami izbiramo v kaj verjamemo! Letos še bolj kot ponavadi, stopimo 
skupaj, kajti zdaj je čas povezovanja, druženja, predvsem pa skrb za ohranjanje zdravja znotraj družine 
– prazničnost se prične v srcu! 
 
Naj optimizem, športni duh in zaupanje v boljši jutri prevladajo tudi v naslednjem letu! 
SREČNO 2021! 
 
Judo klub Z'dežele Sankaku Celje 
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Naš, sicer vsebinsko bogat program dela se v letu 2020 ni v celoti uresničil. Ukrepi zaradi korona virusa 
so nam marsikaj preprečili.  
Mesečne meritve sladkorja v krvi, krvnega pritiska in holesterola smo izvedli samo trikrat. Po programu 
bi jih realizirali desetkrat.  
Organiziran oddih v Baški smo zaradi ukrepov v celoti prilagodili, in sicer na prevoz z osebnimi vozili, 
kar je število udeležencev zmanjšalo na dvajset. Sicer nas je bilo vedno cel avtobus.   
Septembrski oddih v Baški je odpadel. Po programu bi tridnevno bivanje v Celjskem domu v Baški na 
otoku Krku realizirali dvakrat z avtobusom. 
Pred veliko nočjo in konec poletja (torej dvakrat) smo obiskali, z najnujnejšimi artikli hrane, 
dvaindvajset posameznikov. 
Preko celega leta smo v okviru naših možnosti bdeli nad situacijo v kraju, v kolikor bi zaznali, da so pri 
katerem posamezniku ali družini socialni problemi, bi jim skušali pomagati oziroma jih napotiti na 
pristojne službe po ustrezno pomoč.  
Z ozirom na splošno situacijo predvidevamo, da so marsikje tovrstne stiske, ki ostajajo na žalost za 
stenami domov.  
V kolikor zanje veste, nas o tem prosim obvestite (051 340 371 - Marina). 
V mesecu decembru smo pretekla leta obiskali krajane starejše od 80 let, ki niso člani DU, z našim 
koledarjem in malo pozornostjo, ta december tega ne moremo storiti.  
Ob upoštevanju trenutno slabih razmer, ob dejstvu, da smo tako poverjeniki kot obdarjenci starejša 
generacija, ki je najbolj ogrožena zaradi korona virusa, ne želimo izpostavljati ne vas, ne sebe. 
V sled vsega tega smo se odločili, da bomo te obiske opravili spomladi. 
Evidenco teh krajanov imamo na osnovi poznavanja razmer v kraju, torej se lahko zgodi, da za koga ne 
vemo, da je že dopolnil osem desetletij. 
Spoštovani, upamo, da bomo v letu 2021 lahko nadaljevali z našim že ustaljenim programom ter 
mogoče še kaj malega dodali. 
 
Vabimo vas, vse tiste, ki ste že do sedaj redno obiskovali vsak drugi delavni torek v mesecu med 9. in 
10.30 uro MERITVE krvnega pritiska, sladkorja v krvi in holesterola, da to možnost koristite tudi v letu 
2021.  
Vabljeni tudi drugi, da se nam pridružite in tako preventivno skrbite za svoje zdravje. Meritve opravlja 
patronažna sestra ZD Celje, ob tem je marsikomu dan tudi strokoven nasvet. 
V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo meritve imeli: 12. jan., 9. feb., 9. mar., 13. apr., 11. maja, 8. 
junija, 14. sept., 12. okt., 9. nov. in 14. dec. 2021, med 9. in 10.30 uro. 
 
Ta zadnji mesec v letu bo očitno dosti drugačen, kot smo ga sicer vajeni.  
Delajmo in živimo tako, da ostanemo zdravi mi in naši člani družite ter vsi drugi, s katerimi imamo stike. 
Kot po nevihti posije sonce, bo tudi prišel čas vrnitve v naše ustaljene tire življenja, želimo, da kmalu. 
Bodite zdravi, naj prihajajoči čas prinese tisto dobro, kar smo v teh iztekajočih mesecih še kako 
pogrešali.  
 
SREČNO! 
 
Marina Srebočan, predsednica KO RK Ostrožno 
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Uradne ure 
 

torek  
9.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00 

 
četrtek  

8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00 
 

Maja Vaš 
predsednica Sveta KS Ostrožno 

 
Suzana Bekić 

koordinatorka 
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