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INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  
 
 

AKTUALNO… 
 
SVETLEJŠI DNEVI ZA DOM STAREJŠIH 
OBČANOV OSILNICA 
 

Stavba predvidena za Dom starejših 
občanov v Osilnici je precej časa 
nedokončana samevala. Ministrica za 
delo, družino, socialne zadeve  in enake 
možnosti, mag. Ksenija Klampfer je ob 
obisku Osilnice, 31. maja 2019 obljubila, 
da bo država poskrbela za dokončanje 
objekta, v kolikor najdemo javni zavod, 
ki bi osilniški dom prevzel kot 
dislocirano enoto. Tako lahko upamo, da 
se bo ta zgodba zaključila in s tem 
poskrbela za starejše, ki potrebujejo 
oskrbo in za mlade, ki bi imeli tako več 
zaposlitvenih možnosti. 
 

 
 

SNIDENJE Z MINISTRICO ZA 
INFRASTRUKTURO 
 
21. februarja 2019 je v Ribnici potekal 
sestanek z ministrico za infrastrukturo, 
mag. Alenko Bratušek glede hitre ceste 
Škofljica – Petrina, na katerem smo se 
pogovarjali tudi o preplastitvi ceste 
skozi občino Osilnica. 
 

 
 
DEŽELA PETRA KLEPCA 
 
Občina Osilnica se je skupaj z Zavodom 
za kulturo in turizem Kostel in Zavodom 
Putscherle prijavila na 3. Javni poziv za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev  
Strategije lokalnega razvoja LAS Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v 
letu 2019, ki se bodo financirale iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. V juliju je bil projekt 
odobren in vrednost dela projekta, ki se 
bo izvajal v Občini Osilnica je 33. 616€, 
od tega bo Evropski kmetijski sklad 
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sofinanciral kar 85%. S tem bomo 
pridobili 10 klopi, 20 košev za smeti, 
oder za prireditve. Za potrebe izvedbe 
igre o Petru Klepcu bomo pridobili  
ozvočenje. Za namen promocije projekta 
in lokalne ponudbe bomo kupili 10 
mobilnih stojnic, na katerih boste 
prodajali lokalne izdelke ter ročno 
izdelane spominke na temo Petra Klepca 
in naše doline. Do konca se bo uredila 
tudi učna pot Petra Klepca. 

 
 
UREDITEV POČIVALIŠČA 
 
Pavle Hevka, predsednik Turistične 
zveze Slovenije, zaposlen na direkciji RS 
za infrastrukturo je sprožil postopke za 
ureditev počivališča z  razgledno točko 
na 8. ovinku Strme Rebri. 

 

KROŠNJARSKA KOLESARSKA POT 
 
16. maja 2019 je bil podpisan dogovor s 
predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo o krošnjarski kolesarski 
poti, ki bo speljana preko Žurg, Belice, 
mimo Bezgovice, Sel, skozi Osilnico 
naprej po regionalni cesti proti Fari.  
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NOVE STORITVE, KI JIH NUDI OBČINA  
 
Občina svojim občanom nudi naslednje 
storitve: 

• prevoz v Kočevje zaradi opravkov 
na Upravni enoti Kočevje, 

• prevoz k zobozdravniku na Faro, 
• dostava toplih obrokov na dom. 

 
 
DELA V TEKU 
 
Trenutno potekajo dela na vodovodnem 
sistemu (Križmani – Podvrh, Bezgarji) v 
teku je tudi ureditev zajetja Žurge. 
 
V teku je košnja trave in postavitev 
novih ter zamenjava dotrajanih 
prometnih znakov. 
 
Pridobili smo medovarni smetnjak, ki bo 
postavljen nasproti bivše Tekstilane. 
 
Uspešno smo pridobili sredstva Eko 
sklada za električno polnilnico za 
električne avtomobile, ki bo postavljena 
pred bivšo Tekstilano.  
 
 Aktivno so se začela zbirati sredstva za 
obnovo otroškega igrišča in telovadnice.  
 
Ponovno se bo oživilo Turistično 
društvo Osilnica, preko katerega se bodo 
lahko prodajali vsi pridelki, izdelki, ki jih 
premorejo naši občani. Organizirali 
bomo izlete, prireditve in urejali vasi. 
Prisrčno vabljeni k včlanitvi v društvo. 

 
 
Ob koncu letošnjega leta bo z delom 
pričelo podjetje Mušič Mengeš d. o. o. (v 
objektu nekdanjega LIV-a), ki bo 
zaposlilo 3-4 delavce. S pripravo 
prostorov so že začeli. 
 
Nakup dodatnega klorinatorja za 
rezervno zajetje vode v Osilnici. 
 
Za dobrobit občine se bomo trudili za 
povezovanje s sosednjimi občinami in 
društvi glede sodelovanja na različnih 
področjih (poljeprivredna edukacijska 
udruga KIS Gorski kotar, Grad Čabar).  
Aktivni smo v postopkih povezanih z 
varovanjem meje ter preprečevanja 
prestopov migrantov (sestanek županov 
obmejnih občin v Kostelu). 
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V marcu nam je uspelo v Osilnici 
obdržati bankomat. Tega naj bi 
Gorenjska banka nadomestila z 
novejšim, ki bo omogočal tudi 
plačevanje položnic. 

 
 
Potekajo aktivnosti in dogovori za 
pridobitev hitrega internetnega omrežja 
na območju celotne občine (RUNE). 
 

 
KAJ SE JE DOGAJALO PRI NAS V 
PRETEKLIH MESECIH? 
 

• Predbožično okraševanje javnih 
stavb in vasi s snežaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 24. 12. 2018 – Božiček s 
kulturnim programom in 
polnočnica s kuhanim vinom in 
klobasami. 

 
 

• Odstranitev in restavriranje 
kipov Staneta Jarma ter ureditev 
okolice njegove rojstne hiše. 

 
• Pričetki del na projektu Dežela 

Petra Klepca (hiša, sam prostor, 
stopnice, animacija). 
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• Ureditev kapelice v Bezgarjih. 

 
 

• 8. 3. 2019 – dan žena. 

 
 
• delavnice:  

 
o 14. 3. Kolobarjenje vrtnin 

(Ana Ogorelec),  

 

 
o 22. 3. 2019 uporaba 

defibrilatorja (ZD Kočevje 
in PGD Osilnica),  

 

 
o 5. 4. 2019 izdelovanje 

velikonočne dekoracije,  

 
 

o 7. 4. 2019 – e-oskrba za 
starejše občane, 
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• 13. 4. 2019 – čistilna akcija. 
 

 
 
 

• 27. 4. 2019 občinski praznik s 
kulturno-naravoslovnim 
programom in pohodom na 
Šajbnik ob dnevu narcis. 

 
 

• 30. 4. 2019 kresovanje v 
Mirtovičih, kjer nas je obiskal 
gospod Lojze Peterle. 

 

• 18. 5. 2019 spominska svečanost 
NOB v Osilnici. 

 
 

•  15. 6. 2019 žegen kapelice na 
Šajbniku, za postavitev katere sta 
zaslužna Milan in Andreja Žagar 
iz Bezgovice. 

 
 

• 22. 6. 2019 kulturno-glasbena 
prireditev Kresnice v Bosljivi 
Loki v organizaciji podžupanje 
Mirjane Šercer. 
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• 29. 6. 2019 kulturno zabavna 
prireditev ob godu sv. Petra in 
Pavla - Petruvu v Deželi Petra 
Klepca v organizaciji PGD 
Osilnica in Občine Osilnica. 
Prireditev se je pričela s 
prikazom legende o Petru Klepcu, 
na šolskem vrtu, nadaljevala s 
kulturnim programom in 
prihodom kočevskih planincev. K 
pestrosti ponudbe  so prispevali 
rokodelci na stojnicah, za glasbo 
pa je poskrbela skupina Projekt. 

 
 

 
• 6. 7. 2019 Spominska svečanost 

na Taborski steni, kjer sta bila 
prisotna predsednik DZRS Dejan 
Židan, poslanec v DZRS Predrag 
Baković in župan Občine Kočevje, 
dr. Vladimir Prebilič. 

 
 

• Predstavitev naše občine v tujini 
– naše kraje je predstavilo 
slovensko veleposlaništvo v 
Berlinu. 

 
• Uvedba kina pod zvezdami, ki bo 

vsako soboto ob 21. uri v 
Padovem. V primeru slabega 
vremena odpade. Organizator 
Igor Kastelic. 
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• 16. 7. 2019 predavanje g. Vidica o 
zdravilnih rastlinah in njihovi 
uporabi ter predstavitev 
projektnega dela poljskih 
študentk o naših krajih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihajajoči dogodki v občini: 

• Longboard camp d. o. o. 30. 7. – 
4. 8. 2019 (spuščanje z 
rolkami), 

• Navkreber v Strmo Reber 22. 9. 
2019 (kolesarska dirka), 

• Otroci za otroke na teku Petra 
Klepca (dobrodelni tek) 28. 9. 
2019, 

• Sv. Ana – 4. 8. 2019, 

• s septembrom pričnemo z 
vodeno vadbo joge, 

• društvo Osilniška dolina bo v 
začetku septembra izvedlo 
kulturno prireditev, 

• v oktobru bo prireditev v 
spomin akademskemu kiparju 
in slikarju Stanislavu Jarmu. 

 

Imetniki Facebook profila nas lahko 
spremljate na profilu Občina Osilnica. 

 

Povzetek dogodkov kaže, da smo bili 
zelo aktivni, še enkrat hvala vsem, ki ste 

kakorkoli sodelovali pri izvedbi. 

 

 

Preostanek poletja preživite kar se da 
lepo, da bomo v jesen vstopili s svežo 

energijo in polni novih idej.  
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