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INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  
 

Spoštovane občanke in občani,dragi prijatelji osilniške doline. 

Za nami je prvo leto delovanja. Cilji, ki smo si jih zastavili, so v veliki meri uresničeni, 

nekaterih nismo uspeli realizirati, saj niso odvisni le od delovanja občine, temveč tudi države. 

Najbolj sem vesela, da nam je uspelo v Osilnici obdržati bankomat in pošto, ki so jih v 

mnogih manjših krajih po Sloveniji izgubili.  

Dom starejših občanov, ki je bil postavljen pod streho  pred več kot desetletjem, ostaja še 

naprej moja prva naloga. Čeprav po podatkih primanjkuje za starejše v domovih  okoli 

11.000 postelj, država za dokončanje oz. koncesijo ni namenila v letu 2020 sredstev. Vendar 

si bom še naprej prizadevala, da dom dokončamo. 

Naloge, ki nas čakajo v prihodnjem letu so: sanacija ceste zaradi poplav v Bosljivi Loki, 

sanacija čistilne naprave, digitalizacija dela kulturne dediščine … 

V prvem letu smo se dobro spoznali, se srečevali in družili. Še enkrat se iz srca zahvaljujem 

vsem, ki ste kakorkoli pomagali uresničiti naloge in dogodke v občini. Želim si, da bi v letu, ki 

je pred nami še plodneje sodelovali in skupaj prispevali za razvoj naših krajev. Vsem želim 

srečno v letu 2020.  

Alenka Kovač 

 

Imenovanja 

Občinski svet je imel v preteklem letu šest sej. Člani so sprejeli proračun in rebalans 

proračuna, podelili štipendije in pomoči. V nadzorni odbor je imenoval Marjana Ožbolta, 

Dejana Žagarja in Antona Šercerja. Ker je Marjan Ožbolt zaradi zdravstvenih razlogov 

kasneje  odstopil, je bila na njegovo mesto imenovana Tatjana Bauer. Za podžupanjo je bila 

s strani županje imenovana Mirjana Šercer. 

Letos je ponovno zaživelo turistično društvo, predsednik je Tomaž Dulmin iz Ribjeka. Eden 

od bližnjih projektov društva je usposabljanje naših občanov za turistične vodnike, ki bo 

predvidoma konec februarja, začetek marca 2020.  
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Migranti 

Zaradi vse številčnejših prehodov migrantov smo se občine na južni meji povezale v skupno 

pobudo za izboljšanje razmer in zmanjšanje škode, ki nastaja zaradi prehodov, vlamljanja v 

hiše in divjih odlagališč njihove opreme.  

Ponovno opozarjamo vse prebivalce, naj ne vzpostavljajo stikov z migranti ali se dotikajo 

njihovih predmetov, saj lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni.  

Obnovljeno  otroško igrišče 

Več kot sto otrok iz Fare, Livolda, Kočevja, Kočevske reke in sosednjih krajev Hrvaške, Plešc 

in Čabra, se je v začetku oktobra udeležilo dobrodelnega teka Otroci za otroke, s katerim 

smo želeli s šolo zbrati sredstva za obnovitev zunanjega igrišča, telovadnice in nabavo 

opreme. S tem bi osilniški otroci dobili vsaj približno enake pogoje za vadbo kot vrstniki v 

večjih mestih. Sredi oktobra je bilo preplasteno otroško igrišče ob osnovni šoli, kasneje pa 

postavljena tudi nova ograja. Denar, ki je bil zbran z donacijami bo namenjen igralom na 

zunanjem igrišču. Na otvoritev, ki bo prihodnje leto ob občinskem prazniku, pa bodo 

povabljeni donatorji. 

 

    

Investicije v letu 2019 

V letošnjem letu je bila urejena okolica občinskih zgradb, zaradi zamakanja je bil oblečen 

dimnik na bivši Tekstilani, zamenjani so bili dotrajani žlebovi na Zdravstveni postaji v Osilnici, 

zaprl se je nadstrešek vežice na pokopališču v Osilnici, po celotni občini so bili zamenjani 

stebri za informacijske table.  

Zamenjanih je bilo cca. 30 vodovodnih števcev, obnovljen je bil vodohran na Selih, v Ribjeku 

so bili na delu ceste postavljeni robniki, ki preprečujejo vdor meteornih vod v hišo, na novo 

so speljane vodovodne cevi do čistilne naprave, ogradilo se je zbirališče komunalnih 

odpadkov, obnovljen je spomenik NOB na Čačiču. 
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Spominska slovesnost 

Ob obletnici rojstva in smrti akademskega kiparja Staneta Jarma je bila 19. oktobra v 

osilniški cerkvi  slovesnost, s katero smo počastili spomin na našega rojaka. Organizirala jo 

je Majda Katern, zapel je pevski zbor frančiškanov iz Ljubljane, kateremu se je pridružil 

osilniški pevski zbor.  

 
 

mailto:obcina@osilnica.si
mailto:obcina@osilnica.si


OBČINA OSILNICA                           

Osilnica 11                                                                         
1337 OSILNICA        
tel.: 01/8941-505 
el. naslov: obcina@osilnica.si   

 

Glasilo je brezplačno. Naklada 150 izvodov. 

Izdajatelj: Občina Osilnica 

Grafično oblikovanje, tisk in fotografije: Občinska uprava Občine Osilnica 

Naslov uredništva: Občina Osilnica, »Za glasilo«, Osilnica 11, 1337 Osilnica, tel.: 01/8941-505, 

el. naslov: obcina@osilnica.si 

 

DECEMBER 2019 

 

Navkreber v Strmo reber 

Poleg že tradicionalnega večdnevnega  tekmovanja  v longbordanju, je bila na cesti Strma 

reber prvič organizirana kolesarska dirka. Udeležilo se jo je več kot 100 udeležencev. 

Upamo, da bo prireditev postala vsakoletna in bo pritegnila v naše kraje kolesarje iz vse 

Slovenije. 

    
Jabolka 

Otroci naše šole so v sklopu aktivnosti v naravi pobrali jabolka na drevesih, ki rastejo ob šoli 

na občinskem zemljišču. Jabolka so vsa leta propadala, letos pa bodo otrokom iz njih 

pripravljali za šolsko malico zavitek. 

 
Poplave 

V začetku novembra je občino zajelo hudo neurje z močnimi padavinami. Na treh mestih je 

bila poplavljena cesta Osilnica – Petrina, na več mestih so bile poškodovane občinske in 

makedamske ceste, poplavljeno je bilo več hiš. Reki sta na bregove naplavili ogromno smeti 

in dreves, spodjedata polja, uničena je varovalna ograja. Uničen je bil pustolovski park, 

odkrilo in premaknilo je cevi odpadnih  komunalnih  vod, na Selih grozi zemeljski plaz… 

Čeprav se je občina obrnila na vse pristojne institucije, pa ji pomoč ne pripada, ker škoda ne 

dosega 3 odstotke BDP-ja Slovenije. S pomočjo donacij in lastnimi sredstvi je občina kupila 

tri protipoplavne ograde. 
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Turizem 

Prednost naše občine so neokrnjena narava, čist zrak, razmeroma čista reka Kolpa. Turisti 

vse raje prihajajo in se tudi vračajo. Potrebno pa bo postoriti še marsikaj, da bo dolina še 

prepoznavnejša. 

Sredi decembra so župani občine Kočevje, Kostel in Osilnica podpisali tesno sodelovanje  na 

področju turizma. Turistični obisk destinacije Kočevsko se povečuje vsako leto za 10 

odstotkov, župani pa načrtujejo, da bodo s skupnimi močmi in dodatnimi turističnimi produkti 

to številko še povečali. 
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Miklavževanje 

Otroke je 7. decembra  obiskal eden od treh dobrih mož in jim prinesel darila. Za svečanost 

dogodka je poskrbel pevski zbor, obiskovalci  prireditve so si lahko ogledali razstavo jaslic, ki 

jo je organiziralo Društvo osilniška dolina in se nasmejali domislicam Mici in Fani.  

Društvo osilniška dolina je ob tej priložnosti predalo kipe Staneta Jarma Župniji Osilnica. 

Občina je v tem času obdarila tudi vse občane nad 70 let. 

    

 
Lične smrekice 

Letos vsako vas v občini krasijo lične lesene smrečice. Hlode je daroval Simon Kovač,  

izrezal Nedeljko Poje, smrečice pa izdelal Stane Janeš.  Vse smrečice smo občani lično 

okrasili z naravnimi materiali, lesom, blagom, papirjem.  

V začetku decembra pa je občina organizirala delavnico, na kateri so udeleženci pripravljali 

novoletne čestitke in izdelovali novoletne okraske. 
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Štefanovo v Padovem pri Osilnici 

27. decembra 2019 je vaška skupnost Padovo organizirala žegenj konj in predstavila nove 

jasli. Prireditev je bila dobro obiskana.  

    

 

Električna polnilnica 

Občina je na razpisu Eko sklada pridobila nepovratna sredstva, s katerimi je decembra 

postavila  ob občinski zgradbi na trgu v Osilnici električno polnilnico za avtomobile. 

 
Vozniki prostovoljci  

Stane Janeš, Goranka Janeš in Mirjana Šercer so vozniki prostovoljci, ki soobčane z 

občinskim avtom vozijo k zdravniku ali po drugih uradnih opravkih. Na občini pričakujemo, da 

se bodo odzvali tudi drugi občani. 

 

Za zdravje občanov 

ZD  Kočevje je organiziral vrsto delavnic, ki so bile dobro obiskane. Občina podpira aktivnosti 

za zdravo življenje, ki jih izvajajo in se jih udeležujejo naši občani. 
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Ob sredah se lahko udeležite joge, ki jo vodi Natali Lisac, ob četrtkih pa se lahko pridružite 

razgibavanju z Majdo Lavrič. Ponovno je usposobljen tudi fitness, katerega sta po zamakanju 

vode dobrovoljno obnovila Vili Čop in Joško Gašparac.  
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