ZAPISNIK 14. REDNE SEIE
_
v
OBCINSKEGA SVETA OBCINE OSILNICA, Kl ]E BILA V PETEK, 7.5.2021 OB 18.00 URI na
sedežu občine, na naslovu št. 11
PRISOTNI: člani Občinskega sveta Občine Osilnica

Anamarija Štimec, Željko Knaus, Mirjana
Šercer, Poje Nedeljko, Matej Štimec, Klepec Ivica [zamudil in prispel ob 18.30); županja — Alenka
Kovač; Bernarda Čop, Sanja ]aneš zaposleni v občinski upravi
OPRAVIČENO ODSOTN1:/
—

Sejo je vodila županja, Alenka Kovač.

Predlog dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Občinski svet Občine Osilnica [e soglasno sprejel naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 19.3.2021;
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2021 — sprejem (bilanca stanja,
poslovno poročilo, Premoženjska bilanca Občine Osilnica za leto 2020];
1. Rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2021 - sprejem;
Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica — 2. obravnava;
Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine
Osilnica — 1. obravnava;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Kočevje, Kostel in Osilnica — skrajšan postopek — 1. obravnava;
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
Razno:
Mnenje občinskega sveta Občine Osilnica glede ustanavljanja pokrajin.
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Ad. 1
Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 19.3. 2021
Županja je predstavila sklepe zapisnika 13. redne seje.

V nadaljevanju je bil soglasno sprejet
SKLEP
potrdi se zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne, 1 9.3. 2021.
Ad. 2
račun
Občine
Osilnica
za leto 2021 - sprejem (bilanca stanja,
Zaključni
proračuna
poslovno poročilo, Premoženjska bilanca Občine Osilnica za leto 2020)
Županja podrobno obrazloži vse pomembne postavke zaključnega računa, bilance stanja,
poslovnega poročila in Premoženjske bilance za leto 2020.
Občinski svet je soglasno sprejel

SKLEP

L

Občinski svet Občine Osilnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto
2020 (bilanca stanja, poslovno poročilo, Premoženjska bilanca za leto 2020).
II.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

Ad. 3
1. Rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2021

- sprejem

Županja je predstavila predlog rebalansa. Pojasnila je spremembe zaradi katerih je predlagan
rebalans. Občinski svet je soglasno sprejel

SKLEP

L

Občinski svet Občine Osilnica sprejme 1. rebalans proračuna Občine Osilnica za leto 2021
in Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2021.

&

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.

Odlok o

Ad. 4
občinskih cestah v Občini Osilnica — 2. obravnava

Županja je predstavila predlog odloka o občinskih cestah, ki je bil obravnavan na predhodni seji.
Sprememb ni. Občinski svet ni imel pripomb in soglasno je bil sprejet

QKLEP
I.

Občinski svet občine Osilnica sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica, v 2.
obravnavi.
II.

Ta odlok začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad. 5
Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine
Osilnica— 1. obravnava
Županja je predstavila predlog odloka o dodelitvi denarnih nagrad zlatim maturantom in
diplomantom. Šercer Mirjana predlaga, da se višina nagrade viša za 50 EUR od maturantov do
diplomantov oz. naprej. Občinski svet ni imel pripomb1n soglasnoje bil sprejet

SKLEP

I.

Občinski svet občine Osilnica potrdi predlog Odloka o dodelitvi enkratne denarne nagrade
zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica kot primerno podlago za nadaljnjo
obravnavo in nato sprejem v 2. obravnavi.
Ad. 6
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Kočevje, Kostel in Osilnica — skrajšan postopek - 1. Obravnava

Županja je predstavila predlagane spremembe Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
občin Kočevje, Kostel in Osilnica. Sprememba je predlog dodatnega delovnega mesta
»nadzornik«. Občinski svet se je s spremembo strinjal in soglasno je bil sprejet

SKLEP

Občinski svet občine Osilnica potrjuje spremembe Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
Ad. 7
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Anamarija: Oglasna tabla v Mirtovičih.
Mirjana: Naplavine v Mirtovičih.
Mirjana: Solarna luč v Bosljivi Loki je premeščena, za enkrat še ne sveti.
Nedeljko: Zanima ga ali bi lahko bolj obveščali občane kdaj zdravnica v ZP Osilnica dela.
Velikokrat se zgodi, da pacienti pridejo v ambulanto, ko naj bi zdravnica delala, pa je ni.

Ad. 8
Razno
Županja je seznanila občinski svet, s prošnjo podjetja Paktmedia d.o.o., ki bi za potrebe
snemanja najelo zemljišče na Selih. Občinski svet seje strinjal in soglasno je bil sprejet

SKLEP

Občinski svet Občine Osilnica soglaša s soglasjem za najem zemljišč na Selih (DSO
Osilnica) podjetju Paktmedia d.o.o., Prešernova ulica 1, 1000 Ljubljana.
Hkrati soglaša s priključitvijo na vodni vir na parcelni št. 7 70/3, k.o. Osilnica.
Soglasje se izda za čas od 12.5.2021 do 22.5.2021, za potrebe snemanja filma.
Stari malni — prošnja podjetja Most inženiring

d.o.o. za podjetje Makro d.o.o., da se jim
dovoli manjši odmik objektov od javnega dobra kot je v veljavi. Občinski svet seje strinjal in
soglasno je bil sprejet

SKLEP
Občinski svet Občine Osilnica soglaša s soglasjem podjetju Most inženiring d.o.o., Trg
zbora odposlancev 5 9, 1330 Kočevje, pooblaščenec investitorja Makro d.o.o., Brod 7,
13 70 Logatec, za manjši odmik objektov od parcelne meje — odmik 0,007 m od
parcele 3562/3, k.o. Osilnica -javno dobro.
Gale Bogdan —plezalna stena v Mirtovičih — prošnja za soglasje občine kot solastnice, za
postavitev plezalne stene. Občinski svet je soglasno sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Osilnica soglaša s soglasjem za uporabo skalne stene Mirtoviči
za namen plezalne aktivnosti, parcelna št. 26 7/1, k.o. Osilnica, Skladu slovenskih
plezališč, pod okriljem Planinske zveze Slovenije.
Loška stena — soglasje podjetju Trikstr d.o.o.za snemanje na Loški steni. Občinski svet
soglasno sprejme

SKLEP

Občinski svet Občine Osilnica soglaša s soglasjem podjetju Trikstr d.o.o., Stegne 5,
1 000 Ljubljana za uporabo parcele št. 2901, 2902/4, k.o. Bosljiva Loka.
Soglasje se izda za dan 11.5.2021.
Županja obvesti občinski svet, da seje s sosednjim županom g. Črnkovičem, dogovorila o
vzdrževanju okolice sv. Ane. Vsako leto bo ena občina kosila in obrezovala, letos bo to
občina Kostel. Letos bo Osilnica uredila klopce okoli cerkve, Kostel pa popravil ograjo in
tablo.

Štimec Matej prosi za finančno pomoč pri nabavi klopi za v cerkev sv. Miklavža na
Spodnjem Čačiču. Županja mu predlaga naj si pridobijo predračun za klopi in potem dajo
vlogo na občinski svet.

o

o

Mnenje občinskega sveta Občine Osilnica glede ustanavljanja pokrajin. Mnenja občinskega
sveta so različna, dejstvo paje da Osilnica ne bo odločilno vplivala na ustanavljanje

pokrajin.
Prošnja za pomoč Ana lauk; Vloga za enkratno denarno pomoč, ker je za polovico
delovnega časa invalidsko upokojena, oba sinova sta brezposelna in ima hči v srednji šoli, bi
nujno potrebovala pomoč.

_

Člani občinskega sveta 4 za in 2 proti sprejmejo

SKLEP

]auk Ani, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem na naslovu Sela 9, 1337 Osilnica,
se dodeli enkratna denarna pomoč v višini 100,00 EUR.
o

Prošnia za pomoč

—

Vaška skupnost Padova: Vloga za enkratno denarno pomoč za

dokončanje objekta.

Člani občinskega sveta soglasno sprejmejo

SKLEP
Vaški skupnosti Padova , se dodeli enkratna denarna pomoč v višini 500,00 EUR.
o

_Prošnja za pomoč

Urh lože; Vloga za enkratno denarno pomoč, ker je trenutno v stiski in
ima finančne obveznosti s šolanjem sina dijaški domJprosi za oprostitev plačila najemnine.

(

Člani občinskega sveta soglasno sprejmejo

SKLEP
]ožeta Urha, občana Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem na naslovu Osilnica 16a, 1337
Osilnica, se na osnovi njegove vloge za enkratno denarno pomoč, oprosti plačila 2 mesečnih
najemnin, in sicer za meseca junij in julij 2021.

o

Županja je na koncu seznanila občinski svet s težavami obstoja šole v Osilnici. Ravnatelj
jo je obvestil, da je možno da v šolskem letu 2021/2022 ne bo vpisa v 1. razred
Podružnične šole v Osilnici in s tem je spet vprašanje obstoja šole v Osilnici. Klepec Ivica
je potem povedal, da ve da je to njihov otrok, ki naj bi se vpisal, ampak so se odločili, da
ga bodo vpisali v Osnovno šolo Fara in ga ne zanima če se bo šola zaprla zdaj, ker bi se
tako ali tako čez dve leti, ker tudi drugi starši v bodoče ne nameravajo vpisati svojih
otrok v šolo v Osilnici.

Po kratki razpravi je bila seja ob 21.30 zaključena.
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EVIDENCA PRISOTNOSTI
Lista prisotnosti na 14. redni seji občinskega sveta Občine Osilnica dne, 7.5.2021
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