
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECEMBER 2019  

Spoštovani! 
 

Ob iztekajočem letu se iskreno zahvaljujemo vsem krajankam in krajanom, 
ki ste na kakršen koli način zaznamovali leto 2019 v KS Ostrožno. 

Iskrena hvala Cinkarni Celje za donirana sredstva za predpraznično 
obdarovanje starejših in socialno šibkih krajank in krajanov. 

In nenazadnje iskrena hvala vodstvu Mestne občine Celje ter njenim 
strokovnim službam za izvršene investicije. 

 

Predsednica Maja Vaš in Svet KS Ostrožno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GLASILO 

Krajevne skupnosti Ostrožno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagovor predsednice 
 

Ob iztekajočem se letu 2019, ko poskušamo ovrednotiti preteklo leto in vse, s 
čimer je zaznamovalo naš kraj, se hitro zavemo, da do skupnih uspehov vodijo 
le dobro sodelovanje, medsebojna pomoč in razumevanje tako med sosedi, 
sokrajani, različnimi skupinami, društvi ipd. 

Za članice in člane Sveta KS Ostrožno je bilo to leto zaznamovano s prvim letom 
mandata novega sestava sveta, ki je to delo prevzel za naslednja štiri leta. Z 
novimi močmi želimo v kraju nadaljevati številne dobre prakse, ki jih je 
uresničeval že prejšnji svet, in ob tem 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. 

Tako vsako leto sodelujemo pri tradicionalni spomladanski čistilni akciji, septembra obeležujemo krajevni 
praznik ter ob koncu leta, skupaj z Društvom upokojencev in Krajevno organizacijo RK Ostrožno, 
prispevamo kavo za predpraznično obdarovanje starejših in socialno šibkih krajank in krajanov. 

Letos smo krajevni praznik izjemoma praznovali meseca junija v soorganizaciji s PGD Ostrožno, v okviru 
katerega smo podelili štirinajst krajevnih priznanj za najlepše urejeno okolico v različnih kategorijah, 
posebno priznanje za ohranjanje kulturne dediščine v kraju ter naziv Častni krajan, ki je pripadel 
dolgoletnemu predsedniku in aktualnemu podpredsedniku Sveta KS Ostrožno, g. Petru Pišku. Sledil je 
slavnostni prevzem gasilskega vozila GV-1 in veselica z Ansamblom Šepet. 

Konec leta tako zaključujemo s predprazničnim (so)obdarovanjem starejših in socialno šibkih krajank in 
krajanov ter željo in upanjem za boljši jutri vseh nas. 

Ob tej priložnosti se članicam in članom Sveta KS Ostrožno, članom Odbora za komunalo, članicam 
Odbora za socialna vprašanja, članicama Odbora za okolje, članoma Odbora za kulturo, članicam in 
članom inventurnih komisij ter koordinatorki zahvaljujem za dosedanje dobro opravljeno delo. V imenu 
Sveta KS Ostrožno pa se zahvaljujem tudi vsem vam, spoštovane krajanke, cenjeni krajani, da 
soustvarjate lepši in boljši domači kraj, in vam želim, da bi v duhu božično - novoletnih praznikov, 
napolnjeni z notranjim mirom, upanjem in pogumom ter osebnim zadovoljstvom v novem letu 2020 
uspešno uresničevali tako osebne kot tudi skupne cilje ter se z dobro voljo in novimi idejami vključevali 
v življenje domačega kraja. Veseli bomo vaših pobud in predlogov.  

Posebno zahvalo namenjam tudi Petru Pišku - pobudniku dobrodelnega projekta za družino Bučar – 
Golob, članom gradbenega odbora, donatorjem, medijem, pristojnim službam ter vsem vam, ki ste na 
kakršen koli način pomagali družini z Lopate zgraditi nov, topel in varen dom, v katerega se je 5-članska 
družina nedavno preselila, ter društvom, organizacijam in klubom, ki delujete na območju KS Ostrožno 
in vsak na svoj način bogatite domači kraj in izboljšujete kakovost bivanja v njem. S svojimi dejavnostmi 
in aktivnostmi povezujete krajanke in krajane ter prispevate k ohranjanju in krepitvi vezi med ljudmi, 
skrbite za družabno dogajanje v kraju, prav tako pa ste vselej tudi pripravljeni priskočiti na pomoč 
sosedom in sokrajanom v stiski.   

In nenazadnje iskrena hvala vodstvu ter strokovnim službam Mestne občine Celje za realizirane 
investicije in odlično sodelovanje, katerega si želimo tudi v prihodnje. 

Maja Vaš, predsednica Sveta KS Ostrožno 

 



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 

 

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 
otrok/odraslih ter so vir bolezni in okužb. 

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

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


Realizacija del v letu 2019 
 

▪ Protiprašna zaščita občinske kategorizirane makadamske ceste z oznako JP 535271 v zaselku 
Lopata, 

▪ preplastitev dela ceste Dobrova – Runtole,  
▪ širitev kanalizacijskega omrežja v zaselku Lokrovec, 
▪ izgradnja novega mostu čez Koprivnico na koncu Ul. Marjana Jerina, 
▪ pričetek gradnje novega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovec, 
▪ na pobudo krajanov so bili sprejeti ustrezni ukrepi za omejitev hitrosti prometa na Cesti na 

Ostrožno in v zaselku Lopata (postavitev ustrezne prometne signalizacije in radarske meritve 
hitrosti), 

▪ na lokalni cesti LC 038032 (Dobrova – Loče – Brezova), bodo spomladi 2020 izvedene zvočne 
zavore na vsaki strani ravnine, ki poteka skozi naselje Dobrova, 

▪ pričetek gradnje severne vezne ceste, 
▪ razširitev linije Celebusa do Lokrovca ter zaokrožitev linije iz Lokrovca na Ostrožno, 
▪ 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 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 financerjev, 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, 
▪ zagotovitev večje varnosti v cestnem prometu v naselju Dobrova, 
▪ redna vzdrževalna dela na cestnem omrežju, prometni signalizaciji, javni razsvetljavi in  
▪ druga redna vzdrževalna dela. 

 



Konjerejsko društvo Celje 
 

 
 

Konjerejsko društvo Celje, ki šteje 96 članov, že več kot dvajset let povezuje rejce in ljubitelje konj z 
območja Celja in okolice. Glavni namen našega društva je druženje in izobraževanje naših članov, vendar 
pa naši člani sodelujejo tudi na raznih prireditvah širom Slovenije. Tekmovalci se redno udeležujejo 
tekmovanja za pokal Slovenije, v Nemčiji smo imeli tudi svojega predstavnika Glažer Andreja. 

V našem društvu se med drugim zavedamo, da ima konj v človeški zgodovini posebno in spoštljivo 
mesto, kar želimo tudi ohraniti. Ne gre samo za uporabo te plemenite živali za bojne, športne in delovne 
namene, temveč tudi za simbolično ponazoritev vsega, kar je povezano s človekovo naravo in 
prizadevanjem. V njem se vidi tekmovalnost, moč, predanost in želja po doseganju ciljev, ki si jih v našem 
društvu vestno zastavljamo iz leta v leto in jih s trdim delom tudi pridno uresničujemo. 

Tako smo v letošnjem letu uresničili kar dva cilja, in sicer: 

▪ dokončali smo dom in uredili okolico doma ter postavili okrasni kozolec, ki krasi uvoz s ceste; 
▪ povečali in uredili smo površino sejmišča – svinjskega sejma, ki obratuje vsako sredo med 7.00 in 

13.00 uro in po novem tudi vsako prvo soboto v mesecu med 8.00 in 12.00 uro. 

V izjemno čast nam je, da smo lahko letos gostili družino iz Nemčije, ki se je odločila, da se s kočijo, 
vpreženo z lipicanci, poda po sledeh starega poštnega voza (poštna pot) od Trsta do Dunaja. Nadvse 
zanimiva družina, ki se je podala na nenavadno doživetje, je tudi prenočila v našem domu in bila nad njim 
vidno navdušena.  

Ob koncu leta se vsem članicam in članom društva zahvaljujem za dosedanje dobro opravljeno delo ter 
Krajevni skupnosti Ostrožno za podeljeno krajevno priznanje za najlepše urejeno okolico v kategoriji 
»poslovni objekti«. 

 

V imenu društva, vam spoštovane krajanke in krajani, želim blagoslovljene božične praznike ter zdravo, 
uspešno in srečno novo leto 2020. Hkrati vas vabim, da tudi v letu 2020 »pridno« obiskujete kmečko 
tržnico, saj s tem podpirate domače pridelovalce, predelovalce in prodajalce kmečkih dobrot iz celotne 
Slovenije. 

Andrej Pišek, 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 in strojno 
precej moderniziralo, saj smo v letu 2011 prevzeli vozilo GVC 16/25, s katerim smo vedno v pripravljenosti.  

V letošnjem letu je naše društvo praznovalo visoko obletnico delovanja - 90 let. Ob tej visoki obletnici 
smo pripravili veselico in slavnostni prevzem obnovljenega gasilskega doma. Dom je tako predan 
svojemu namenu, sedaj pa nas v prihodnjih letih čakajo nove naloge in izzivi. Za leto 2021 imamo v načrtu 
nakup/prevzem novega vozila GV-1, s katerim bomo posodobili naš vozni park.    

  

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri obnovi našega gasilskega doma in pri organizaciji 
veselice ob visoki obletnici.  

Vsem gasilkam, gasilcem, krajankam in krajanom ter vsem ostalim želimo vesele praznike, srečno, 
zdravo ter polno uspeha novo leto, ki prihaja! 

NA POMOČ! 

Članice in člani PGD Lopata  

 

PGD Ostrožno 
 
V letu 2019, ki se bo kmalu izteklo, smo gasilke in gasilci PGD Ostrožno usmerili svoje delovanje predvsem 
v pridobivanje novih članic in članov mlajših generacij, ki bodo tradicijo našega dela ponesli tudi v 
prihodnost.  

V vseh letih delovanja društva se je uveljavilo veliko tradicij, zato je naše leto zelo pestro. Kot vsako leto 
v mesecu Februarju organiziramo občni zbor, kjer povzamemo prejšnje leto in pogledamo načrte za 
tekoče leto. Med letom se udeležimo Florjanove maše, različnih delavnic pod vodstvom GZ Celje, 
taktičnih vaj in podobno. Vsako leto pa v društvu organiziramo otroško pustno rajanje ter proslavo ob 
dnevu žena. Tradicionalno pa so  v mesecu decembru na adventnem venčku zasijale luči.   

Letos pa je naše društvo bogatejše za novo moštveno vozilo GV1, zato se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo vsem krajanom za finančno podporo. 



 

 V imenu PGD Ostrožno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letošnjem letu pripomogli k izpolnitvi naših 
ciljev. Tudi v bodoče se veselimo sodelovanja na vseh področjih, hkrati pa vam želimo vesel Božič ter 
srečno Novo leto 2020. 

Z gasilskim pozdravom >>NA POMOČ<< 

Članice in člani PGD Ostrožno 

 

PGD Lokrovec - Dobrova 
 

PGD Lokrovec – Dobrova deluje na območjih Lokrovca, Dobrove, Lahovne in dela Nove vasi.  

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, ki jih je bilo letos 11 in požarnih straž, se vsako leto udeležujemo gasilsko – športnih 

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

Članice in člani našega društva del prostega časa preživimo v gasilskem domu, s prijatelji gasilci. Poleg 

gasilskih prireditev organiziramo tudi razna kulturna in družabna srečanja. Po občnem zboru 

organiziramo pustno povorko, proslavo ob materinskem dnevu, v velikonočnem času člani spletemo 

butaro in jo peš odnesemo 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. Ob koncu 

šolskega leta smo za našo mladino organizirali prenočevanje. Otroci so spali v šotorih, ki so bili 

postavljeni na igrišču našega gasilskega doma, mentorji pa so jim pripravili zanimive dejavnosti. 

21. julija so se štirje naši člani s kolesi odpeljali iz Celja v Koper.  

Zadnjo soboto v avgustu, 31. 8. smo izvedli srečanje za vse krajane. Najprej smo se odpravili na krajši 

pohod po obronkih Lokrovškega gozda, sledile so zanimive štafetne igre, pekli smo koruzo ter si ogledali 

slovenski film Mi gremo po svoje 2, ki je bil projiciran na steno gasilskega doma.  

V mesecu oktobru smo na OŠ Frana Roša imeli predstavitev delovanja gasilske mladine za vse učence 

razredne stopnje. Na dnevu odprtih vrat, ki smo ga imeli 19. oktobra, so naši najmlajši člani predstavili 



taktično vajo gašenja požara. V mesecu novembru smo na povabilo DVD Gojanca iz Varaždina imeli še 

srečanje.             

V času božičnih praznikov spletemo adventni venec, ki je postavljen na avtobusnem postajališču v 

Lokrovcu. Pod Dimčevem skednjem, ki je poleg adventnega venca, postavimo jaslice, 25. decembra pa 

naši člani dramatizirajo božično zgodbo z živalmi. Osebe, ki nastopajo v božični zgodbi se z naslednjim 

dnem 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.           

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! 

PGD LOKROVEC - DOBROVA 

 

Društvo upokojencev Ostrožno 
 
Letošnji prispevek DU Ostrožno k glasilu KS bo namenjeno predvsem k praznovanju 30-letnice. Kot vam 

je znano je bilo društvo ustanovljeno in pravno formalno začelo delovati dne 13.2.1989. 

Pričelo se je z zborom članov v drugi polovici meseca marca. Na ta dogodek je bilo vabljenih tudi 46 

naših članov, ki so zvesti društvu od samega začetka. Vsem članov je bil dostavljen tudi zbornik kot 

preglednik dosedanjega uspešnega dela. Na zboru je bilo poleg obveznih točk dnevnega reda po pravilih 

društva in zakonskih določb finančnega poslovanja, čutiti, neko posebno energijo in praznično vzdušje, 

še posebej ob podelitvi priznanj: 

- Zlata plaketa zveze društev upokojencev Celje, 

- Zlata plaketa Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje, 

- Priznanje Sveta KS Ostrožno z obrazložitvijo: DU deluje po programu različnih oblik pomoči, 

prijateljstva in vključevanja v družbo in lepša življenje krajank in krajanov. 

 V mesecu aprilu je društvo organiziralo predstavitev in del svoje športne dejavnosti tudi na TV Celje v 

oddaji Pod lipo in to v živo. 

Za sam praznik KS Ostrožno smo organizirali meddruštveno tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici in 

tekmovanju v streljanju z zračno puško za pokal KS. Svoj prispevek je dodala tudi etno skupina Sončnice, 

prav tako smo prevzeli organizacijo razstave ročnih del, izdelavo gobelinov, rož iz krep papirja, živih rož 

Vrtnarije Toplak iz Gorice in dobrot Pekarne ter slaščičarne Brglez z Vranskega. PGD Ostrožno kot 

soorganizator praznovanja je našemu društvu podelilo plaketo za 30 let uspešnega dela in priznanje kot 

zahvalo za pomoč pri nakupu novega vozila GV-1. 



Sodelovali smo tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja na GR v Ljubljani s polurnim nastopom etno 

skupine Sončnice ter v Pliberku na srečanju upokojenskih društev iz Slovenije, ki ga organizira tamkajšnje 

društvo Edinost. 

Poleg običajnih aktivnosti smo bili tudi letos zelo aktivni v športnih dejavnostih, tudi nastopi etno skupine 

Sončnice so bili pogosti. Posebno pozornost oziroma prispevek smo dodali tudi k Programu starejši za 

starejše, kjer naše društvo v okviru PZDU Celje dosega vidne rezultate, za kar gre pohvala koordinatorki 

programa Zlatki Kroflič in 13 prostovoljcem na terenu. 

Še vedno izdajamo interno glasilo Mavrica - v mesecu decembru bo izšla št. 6. 

Svojo dejavnost in 30 let delovanja društva smo opisali tudi v Reviji ZDUS Plus (izdaja julij/avgust 2019) 

in Reviji VZAJEMNOST (izdaja september 2019). 

Program dela je skoraj vsako leto približno enak. Sestanek prostovoljcev je v mesecu januarju, v marcu 

zbor članov, v juniju izlet, v drugi polovici avgusta organiziramo srečanje, v novembru martinovanje in v 

decembru božično- novoletno srečanje. Ker je mesec december namenjen obdarovanju, to storimo tudi 

mi in obdarimo vse starejše (80 in več let) s skromnim darilom. Letos jih imamo na seznamu 110, kar 

predstavlja tretjino naših članov. 

Naše geslo: »prijetno v druženju«. 

Naše čestitke za leto 2020: »zdravje, strpnost in spoštovanje«. 

Milan Kroflič, predsednik društva 

 

Krajevna organizacija RK Ostrožno 
 

 

Za delovanje KO RK v KS Ostrožno skrbimo poverjeniki. Naš, že nekoliko ustaljeni program dela smo v 

celoti opravili.  

Na seznamu imamo okoli 30 posameznih krajanov, ki smo jim pomagali s paketi hrane s poudarkom na 

tistih artiklih, ki so posebej značilni za posamezne praznike (Velika noč, Božič,…), z namenom, da jim 

dodamo malenkost k prazničnemu vzdušju. 

V juniju in septembru smo po ugodni ceni organizirali kratek oddih v Baški, z bivanjem v hostlu »Celjski 

dom«. Tamkajšnje druženje smo popestrili s pohodi, s telovadbo, z merjenjem pritiska,… 

Zelo smo zadovoljni s sodelovanjem s Patronažno službo in seveda z obiski krajanov vsak drugi delavni 

torek v mesecu med 10.00 in 11.30 uro, ko »patronažna sestra« izvaja meritve pritiska, holesterola in 

sladkorja v krvi ter prisluhne tovrstnim problemom in daje nasvete.  

Na tem mestu vas obveščamo, da bodo prihodnje leto meritve pritiska, holesterola in sladkorja v krvi, 

potekale vsak drugi delavni torek v mesecu med 9.00 in 10.30 uro. 



V decembru bomo obiskali starejše krajane, ki niso člani Društva upokojencev. Vpogleda v evidenco 

krajanov nimamo, zato se že v naprej opravičujemo, če se pri komu ne bomo oglasili. 

V iztekajočem letu je bila izvedena akcija pomoči pri izgradnji doma družini na Lopati. S pomočjo vas 

krajani in krajanke, s pomočjo donatorjev ter z lastnimi sredstvi in kreditom družine bodo praznični dnevi 

lepši, na toplem in pet obrazov bo krasil nasmeh ter hvaležnost za vso vašo pomoč. 

Spoštovani, ki berete te vrstice, na vas se obračamo z željo po sodelovanju.  

Stiske, težave, skrbi in težka bremena so po večini skrita očem drugih, so največkrat med štiri stenami in 

zato še toliko težja. Tudi mi vemo malo, pogosto za marsikoga, pomoči potrebnega ne vemo. 

Pokličite nas, ali zase, ali za bližnjega, za soseda, za sorodnika, za druge. Pomoči je lahko več, lahko je 

materialna, lahko je le »duhovna« (obisk, druženje, prijazna beseda,…). Pokličite nas! 

V KO RK Ostrožno delujemo: Marina SREBOČAN - 051 340 371, Ivanka COKAN (Dobrova), Nina FRIC 

(Lokrovec), Vanda FRIC (Lokrovec), Štefka KNEZ (Ostrožno), Vesna LUC (Ostrožno), Nada VELENŠEK 

(Ostrožno), Franjo LUC (Ostrožno), Slavica BREŽNIK (Lopata), Majda ZAFOŠNIK (Lopata), Marinka 

BUČAR (Lopata). 

Med kar nekaj tistimi (OZRK Celje, Karitas,…), ki se družimo zato, da pomagamo, smo tudi mi. Trudimo 

se pomagati po svojih močeh. Tu ste starejši z nizkimi dohodki in taki, ki vas bremeni osamljenost, pa 

nezaposleni in seveda otroci z neuresničenimi, a skromnimi željami. Naša pomoč sicer ne more biti 

gmotno velika, je pa lahko bogata zaradi prijaznega namena, zaradi malenkosti , ki prav tako kot okrasek 

na torti, dodajo vrednost vsakemu novemu dnevu. Čakamo vaše pobude. 

Čas prihodnosti naj vam prinese drobne radosti in pehar zdravja. S r e č n o ! 

Marina Srebočan, predsednica KO RK Ostrožno 

 

Blagoslov jaslic 
 

21.  
ob 15.00 

Ostrožno 
pri Trajberjevem križu 

22.   
ob 14.00 

Lopata  
pri Lednikovem križu 

25.  
ob 15.00 

Lokrovec – Dobrova  
pod Dimčevim skednjem 

 

Vljudno vabljeni! 



Utrinki s krajevnega praznika 
 

Krajevni praznik je letos izjemoma potekal v soboto, 22. junija 2019 v šotoru pred PGD Ostrožno. Kljub 
pričetku poletja nam ga je vreme pošteno zagodlo, vendar smo prireditev kljub temu odlično izpeljali, 
žal pa so zaradi slabega vremena odpadle številne predvidene aktivnosti. 

 
Meritve sladkorja v krvi ter krvnega pritiska  

»Center za krepitev zdravja ZD Celje« 

 

        

 
 

Tekmovanje v kegljanju s podelitvijo pokalov in priznanj  
»Društvo upokojencev Ostrožno« 

 
 

          
 

 

 
 
 
 
 

         
 
 
 

Razstava ročnih del, kmečkih dobrot in cvetja 
»Društvo upokojencev Ostrožno« 

 

              

    

Nastop etno skupine Sončnice  
»Društvo upokojencev Ostrožno« 

       

          

 

Kulturni program pionirčkov PGD Ostrožno 
»PGD Ostržno« 

 

    

 
 
                     

 
 
 



                    Podelitev krajevnih priznanj in naziva Častni krajan                Prevzem gasilskega vozila GV-1 
                                      »Krajevna skupnost Ostrožno« 
 

 
       
 
        
 
 
        
 
 
                 

   
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Veselica z Ansamblom Šepet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontaktni podatki 
 

Krajevna skupnost Ostrožno 

Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje 

03 493 11 50 in 031 446 460 

ostrozno@celje.si 

www.ks-ostrozno.si 

 

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 

 

mailto:ostrozno@celje.si

