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INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  

 

Spoštovane občanke in občani, 

minilo je pol leta in čas je za prebiranja novic Občine Osilnica. 

 

JANUAR 

Po novem letu smo začeli delovno, saj smo s pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo v naši občini organizirali pripravljalni sestanek za sprejem Zakona  o obmejnih 

problemskih območjih. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh ministrstev, razen  

Ministrstva za finance in Ministrstva za okolje in prostor. Na sestanku smo predstavili vse 

naše težave in predlagali možne rešitve. Izrecno smo poudarili, da si vse obmejne občine 

nismo enake po razvitosti in nas je potrebno ločeno tudi obravnavati. 

Zapiske naših predlogov lahko preberete na sedežu občine. 

FEBRUAR 

8. februarja, ob kulturnem prazniku, smo na "Otočku" v Bosljivi Loki počastili obletnico smrti 

Franceta Prešerna z branjem njegove poezije. 
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Še naprej skrbimo za zdravje naših občanov, zato smo z brezplačno oddajo dvorane podprli 

telovadbo, ki jo preko Centra za krepitev zdravja iz kočevskega zdravstvenega doma izvaja 

g. David Gole. 

 

Veseli nas, da se ohranja tudi naša kulturna dediščina, za kar se moramo zahvaliti 

Pokrajinskemu muzeju Kočevje, ki so posneli oddajo o vurmoharjih iz naše doline. Vsi, ki  

oddaje niste uspeli slišati, si jo lahko ponovno zavrtite na občinski facebook strani. 

 

Vse življenje živimo obdani z gozdovi in rekami, zato se dostikrat ne zavedamo kako 

edinstveni, lepi so naši kraji. O nas pa zmeraj pogosteje pišejo novinarji, turisti, biologi. Ena 

izmed priznanih vodnic iz Hrvaške (Lynx and Fox) je programu vodenja po naši dolini nadela 

ime "Po poteh zgodb in bajk kolpskega sveta". Več njenih vtisov in fotografij si lahko ogledate 

na občinski facebook strani.  
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Konec februarja smo preko ministrice za kmetijstvo, ga. Pivčeve izvedeli tudi za odlično 

novico o koalicijski pogodbi nove vlade, v kateri obljubljajo dokončanje doma za starejše 

občane v Osilnici. Skupaj s čestitkami novemu ministru Janezu Ciglerju Kralju smo poslali 

tudi vprašanje o nadaljnjih načrtih glede doma. Odgovora še nismo prejeli. 

MAREC 

Tudi v letošnjem letu smo pripravili praznovanje dneva žena in dneva mučenikov skupaj. S 

svojim avtorskim vložkom sta nas nasmejali ga. Majda Katern in ga. Cvetka Vesel. Nastopili 

so otroci POŠ Osilnica. Posebna zahvala gre tudi gostom, plesni skupini Zimzelenke, 

osilniškim pevcem in pevski skupini Ljudske pevke Mavrica.    

Hvala obema harmonikarjema, da smo se ob lepih vižah lahko tudi zavrteli. 

 

12. 3. 2020 smo imeli župani občin, direktorica Zdravstvenega doma Kočevje in poveljnik 

občinske Civilne zaščite Občine Kočevje sestanek o pereči temi COVID - 19. Na sestanku 

smo dobili navodila za ukrepanje oz. preprečevanje širjenja virusa. Vse ukrepe smo striktno 

izvajali in za preprečevanje širjenja virusa uvedli nekaj novosti s katerimi smo preprečevali 

možnosti okužbe: 

1. nošenje mask; za vse občane smo izdelali maske iz doniranega materiala, Airlaid, za 

katerega smo kasneje izvedeli, da je primeren tudi za večkratno uporabo in blaga, ki ga je 

doniralo podjetje More than beauty. Maske so na voljo strankam v trgovini in na pošti. 
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2. umivanje oz. razkuževanje rok; v vse občinske stavbe smo namestili razkužila. 

3. prepoved druženja izven družinskega kroga; tako telefonsko kot pisno, smo vas obvestili o 

prepovedi druženja 

4. na obvestilu ste prejeli tudi telefonske številke za informacije o koronavirusu in za pomoč 

psihologa 

5. Za preprečevanje druženja smo na občini prevzeli naročanje in dostavo zdravil, dostavo 

hrane, v nujnih primerih smo zagotovili tudi prevoz. 

Vsem se zahvaljujemo za dosledno upoštevanje ukrepov. Rezultat naših naporov je občina 

brez potrjenega primera okužbe. 

 

V času epidemije smo spremljali ukrepe Vlade RS in navodila NIJZ, poročali pa smo tudi o 

naših težavah. Glede odprtja maloobmejnega prehoda v Zamostu smo pisali Ministrstvu za 

notranje zadeve in se dnevno slišali s policisti pristojnimi za naše območje. Žal z našimi 

prizadevanji nismo uspeli, saj je to odvisno od dogovora med Republiko Slovenijo in 

Republiko Hrvaško. S posredovanjem novinarjev, ki so objavili prispevek o oteženem 

življenju zaradi zaprtih mej, nam je s 15. 6. 2020 uspelo, da so se maloobmejni prehodi 

ponovno odprli. 

 

APRIL 

Čeprav v času virusa ni bilo maš, so v Bosljivi Loki naredili krasno butarico, ki nas je 

opomnila na pomen velike noči in dobrih del med ljudmi. 
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V podporo vseslovenski akciji osnovnih šol, se je tudi naša šola pridružila izdelovanju metulja 

upanja in prijateljstva. 

 

 

V času korone smo imeli veliko časa za odkrivanje kotičkov naše narave. Na enem od 

pohodov pa smo odkrili na novo postavljen "gozdni prestol", kjer se lahko spočijete in uživate 

v naravi ali pa preberete kakšno knjigo. 
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Letos smo posadili rože na javnih površinah po vseh naseljih naše občine in zasadili 

hortenzije pri lesenih skulpturah Petra Klepca. 

 

 

Aprila se je obnovil odcep državne ceste R3 - 657 Bosljiva Loka - Osilnica v vasi Ložec. 

Obnavljali so se tudi posamezni deli uničenega asfalta na odcepu R3 - 656/3650 Dragarji - 

Osilnica na odseku Podvrh - Fruška ograja. 
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MAJ 

Občinskega praznika 1. maja nismo obeležili zaradi epidemije. 

16. maja smo v ožjem krogu položili venec in prižgali sveče v spomin vsem padlim junakom 

naših krajev. 

 

 

 

Odprli smo bralnico "Na placu", ki je nastala iz telefonske govorilnice. 

Zahvaljujemo se  prostovoljcem, ki so omogočili otvoritev: Vesna Klavora, Janja Trdan 

Dulmin, Dominik Janeš, Igor Kastelic. Hvala  tudi vsem, ki ste darovali knjige.  

Vabljeni k branju!  
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Po lanskem pregledu vodovodnega sistema smo ugotovili, da so same cevi v dobrem stanju, 

saj so bile vgrajene najboljše cevi za tisti čas. Ugotovili pa smo, da so vodohrani v slabem 

stanju. Najprej smo jih vse očistili, nato pa smo naročili obnovo obeh vodohranov v Osilnici. 

Zaradi izrednih razmer epidemije so se dela ustavila, obvod in novo postavitev regulatorja 

pritiska smo prav tako preložili na čas po koroni. Takoj, ko so gradbinci ponovno lahko delali, 

so nam zamenjali dotrajane cevi. Ugotovili smo, da je bil za premajhen pritisk kriv regulator, 

zato smo ga odstranili in vgradili novega.  

Za zagotavljanje čiste, pitne vode brez težav delajo naši komunalni delavci tudi med 

vikendom in se na kakršenkoli problem odzovejo takoj.  

Iskreno se še enkrat opravičujemo za vse nevšečnosti. 

JUNIJ 

12. junija smo v Osilnici v okviru projekta Zdravo sožitje gostili specialiste, ki so predavali o 

sladkorni bolezni in z njo povezanimi težavami zadrževanja urina. V uvodnem predavanju je 

dr. Božidar Voljč predstavil javnozdravstveno diagnozo občine Osilnica, nato pa sta prof. dr. 

Bojan Tršinar in doc.dr. Marko Medvešček predstavila probleme obeh bolezni in načrt 

aktivnosti v naslednjih mesecih.  

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 
 

JUNIJ 2020 
 

20. junija smo obujali stare običaje in se zbrali na Kresnem večeru v Bosljivi Loki. V program 

nas je popeljala Nives Rauh. Nastopili so otroci POŠ Osilnica, ki so bili tudi v vlogi kresnic. 

Spremljal jih je Klemen Naglič na harmoniki. Cvetka Vesel in Jože Ožura sta pripovedovala o 

običajih nekoč, ki so jih med pogovorom prikazali kosci in grabljice. Na koncu je zbrane 

nagovorila županja Alenka Kovač.  
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Ob Dnevu državnosti je bilo 22. junija odprto počivališče na 8. ovinku prelaza Strma Reber s 

krajšo slovesnostjo in dvigom slovenske zastave ter odkritjem obeležja domoljubom osilniške 

doline. Na slovesnosti so zbrane nagovorili županja Občine Osilnica Alenka Kovač, član 

predsedstva Društva MORiS Kočevska Reka Srečko Gabrič in slavnostni govornik minister 

za notranje zadeve Aleš Hojs. Prisostvovali so predsednik Turistične zveze Slovenije in 

strokovni sodelavec Direkcije RS za infrastrukturo Pavle Hevka, poslanec v DZ RS Jože Tanko, 

župan Občine Kostel Ivan Črnkovič, podžupan Občine Kočevje Gregor Košir, predsednik Društva 

MORiS BgGen Tone Krkovič, vodja predstavništva CGP d.d. Kočevje Ivan Marinč, direktorica  

Zdravstvenega doma Kočevje Polona Vidič Hudobivnik, pomočnik direktorice Zdravstvenega 

doma Kočevje Primož Velikonja, veterani vojne za Slovenijo. Dogodka se je udeležilo tudi lepo 

število obiskovalcev. Dvig slovenske zastave je izvedla Gardna enota Slovenske vojske. 

Program sta popestrila pevka Darja Gajšek ter Igor Pirkovič. 

Prireditev "Petruvu" letos zaradi epidemije COVID - 19 odpade, ker bi bilo težko zagotavljati 

varnostno razdaljo, še posebej pri plesu. Upamo, da bodo razmere prihodnje leto dopuščale,  

da bomo lahko nadaljevali z našo tradicijo. 
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