
ZAPISNIK 15. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA, KI JE BILA V PETEK, 23.7.2021 OB 10.00 URI na

sedežu občine, na naslovu št. 11

PRISOTNI: člani Občinskega sveta Občine Osilnica - Anamarija Štimec, Željko Knaus, Mirjana 
Šercer, Poje Nedeljko, Matej Štimec; županja - Alenka Kovač; Bernarda Čop, Sanja Janeš zaposleni 
v občinski upravi
OSTALI PRISOTNI: Samo Vidmar - odvetnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI:/

Sejo je vodila županja, Alenka Kovač.

Predlog dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predlagala, da 
se v predlagani dnevni red vključi nova točka - sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani in sicer kar 
pod 1. točko dnevnega reda.

Občinski svet Občine Osilnica /e s predlagano spremembo»soglasno sprejel naslednji dnevni red:

1. Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani;
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 7.5.2021;
3. Odstopna izjava člana občinskega sveta Občine Osilnica in poročilo Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja;
4. Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine 

Osilnica - 2. obravnava;
5. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2020;

Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2021;
6. Elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov v Občini Osilnica 2021;
7. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in Čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini 

Osilnica 2021;
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;
9. Razno:

Ad. 1
Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani

Odvetnik Samo Vidmar predstavi celotno zadevo od začetka do padca tožbe. Občina ima sedaj 
možnost pritožbe in odvetnik predlaga, da se občina pritoži, ker mora sodišče poiskati založene 
dokumente iz katerih naj bi bilo razvidno lastništvo spornih parcel. Občinski svet se je soglasno 
strinjal, da se Občina na tožbo pritoži in sprejetje bil 
SKIER
glede ugotovitve lastninske pravice na pare. št 2822/223 in 2822/226 ko. Žurge

1. člen
Občina Osilnica gre v pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št II P 
2178/2015 z dne 10.05.2021, s katero je sodišče prve stopnje ponovno ugodilo tožbenemu 
zahtevku tožeče stranke in odločilo, da se kot lastnica pare. št 2822/223 in pare. št 2822/226 
obe ko. 1586 - Žurge šteje Republika Slovenija, ter Občini naložilo v plačilo pravdne stroške 
Republike Slovenije v tem postopku.

2. člen
Ker se Občina Osilnica s sodbo ne strinja, se pripravi pritožba.



Ad. 2
Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne 7.5.2021

Županja je predstavila sklepe zapisnika 14. redne seje.
V nadaljevanju je bil soglasno sprejet 
SKLEP
potrdi se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne; 7.5.2021.

Ad.3
Odstopna izjava člana občinskega sveta Občine Osilnica in poročilo Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

Županja prebere odstopno izjavo člana občinskega sveta, Ivice Klepca in poročilo Komisije. 
Občinski svet je soglasno sprejel 
UGOTOVITVENI SKLEP
O PRENEHANJU MAN DA TA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSINICA
/.
Ivici Klepcu, preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Osilnica na podlagi njegove 
pisne odstopne izjave z dne 11.5.2021.
II.
Mandat članu občinskega sveta preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa s strani 
občinskega sveta.

in
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Osilnica je obravnaval odstopno izjavo g. Ivice Klepca in njegov odstop 
iz mesta člana občinskega sveta Občine Osilnica ter sprejel ugotovitveni sklep št 900- 
0005/2021/5, s katerim je g. Klepcu prenehal mandat
II.
Občinski svet Občine Osilnica meni, da nadomestne volitve niso potrebne, saj bi povzročile 
prevelik strošek za proračun Občine Osilnica, hkrati občinski svet Občine Osilnica deluje v 
sestavi 5 (petih) članov nemoteno.
V naslednjem letu, v letu 2022, bodo potekale redne lokalne volitve članov občinskega sveta 
in volitve županov/županj, kar dodatno utemeljuje mnenje občinskega sveta, da v tem 
trenutku nadomestne volitve niso potrebne.

Ad.4
Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom

Občine Osilnica - 2. Obravnava

Županja je predstavila predlog odloka o dodelitvi denarnih nagrad zlatim maturantom in 
diplomantom s spremembami, ki so bile predlagane v 1. obravnavi. Občinski svet ni imel pripomb 
in soglasno je bil sprejet 
SKLEP
/.
Občinski svet občine Osilnica sprejme Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim 
maturantom in diplomantom Občine Osilnica, v 2. obravnavi.

Ad.5
Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2020 
Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2021



Županja je predstavila elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo za leti 2020 in 2021, ki 
ju moramo v skladu z zakonodajo sprejeti za izvajanje gospodarske javne službe.

Ad.6
Elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov v Občini Osilnica 2021

Županja je predstavila elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov 2021.
Ad.7

Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini
Osilnica 2021

Županja je predstavila elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v Občini Osilnica 2021.

Občinski svet se je s predstavljenimi elaborati strinjal in soglasno je bil sprejet 
SKIER
V skladu z zakonodajo in glede na to, da je Občina Osilnica izvajalec gospodarskih javnih 
služb, se potrdijo naslednji elaborati:

- Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v Občini Osilnica 2021;

- Elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov v Občini Osilnica 2021;
- Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2020;
- Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica 2021.

Ad.8
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Anamarija: Označba Mirtoviški potok - tablo bodo izdelali taborniki
- Anamarija: Potek obnovitvenih del na cesti v Bosljivi Loki? - sestanek z izvajalcem del in 

investitorjem.
Anamarija: Slab signal - Ponudnik telekomunikacijskih storitev zahteva, da posamezniki 
sami prijavljajo napake in ne občina.

- Anamarija: Ljudmila Novak je Anamariji dala zagotovilo, da se bo dom v Osilnici delal.

Ad.9
Razno

• Višina denarnih prispevkov: Bernarda je predlagala, da se ponovno potrdijo zneski vezani na 
Odlok o denarnem prispevku za novorojence,predšolske otroke, učence, dijake, študente in 
občane v Občini Osilnica, zaradi priprave javnih razpisov za prispevke učencem, dijakom in 
študentom.

• Pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov med Občino Osilnica in Republiko Slovenija- 
županja predstavi pogodbo in parcele, ki so predmet prenosa. Občinski svet se je soglasno 
strinjal, da županja podpiše pogodbo in soglasno je bil sprejet
SKLEP
L
Potrdi se pogodba o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov med Občino Osilnica in 
Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska c. 58, 
1000 Ljubljana.



II.
Predmet pogodbe so naslednje parcele:
2006,2009, obe fco. Žurge,
3558/2, fco. Osilnica,
518,2133/1, obe fco. Bosljiva Loka.
III.
Za podpis pogodbe se pooblasti županjo Občine Osilnica, ga. Alenka Kovač.

lavni razpis za društva: Županja predstavi prijavljena društva in njihove programe. Občinski 
svet je soglasno sprejel

SKLEP
o dodelitvi sofinanciranje dejavnosti društev iz sredstev proračuna 
Občine Osilnica za leto 2021

Na osnovi Javnega razpisa o sofinanciranju dejavnosti in programov društev št 410- 
0010/2021/1 z dne 29.6.2021 in prejetih vlog, je občinski svet Občine Osilnica 
soglasno določil, da se:
Društvu Osilniška dolina, s sedežem na naslovu Osilnica 6, 1337 Osilnica in 
Turističnemu društvu Osilnica, s sedežem na naslovu Osilnica 11, 1337 Osilnica 
sofinancira dejavnost v višini 1.000,00 EUR:
Planinskemu društvu Kočevje, s sedežem na naslovu TZO 16a, 1330 Kočevje in 
Združenju borcev za vrednote NOB, KOZB Osilnica, s sedežem na naslovu TZO 20,1330 
Kočevje sofinancira dejavnost, ki jo izvajata na območju Občine Osilnica v višini 
500,00 EUR.
Društvu gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija iz Slovenskih Konjic, s sedežem 
Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice dejavnost ne sofinancira.

Čavič Liliana - Prošnia za pomoč. Županja prebere prošnjo. Po razpravi občinski svet
soglasno sprejme
SKLEP
Liljani Čavič, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem na naslovu Osilnica 12, 
1337 Osilnica, se ne dodeli enkratna pomoč.
Glede na vsebino prošnje je mnenje občinskega sveta, da se gospa Čavič obrne na 
Center za socialno delo in odide v varno hišo. Saj odobritev bonov oz. pomoči ne bo 
pripomogla k rešitvi celotna situacija.
Občinski svet predlaga, da se prijava pošlje pristojnim službam.

Prošnia vaščanov vasi Križmani. Padovo pri Osilnici. Spodnii Čačič. Za orni i Čačič in
Bezaovica za zamenjavo dotrajanih klopi v cerkvi sv. Miklavža na Čačiču. Vaščani so 
pridobili ponudbo in jih bodo nekaj sofinancirali sami. Po kratki razpravi občinski svet 
soglasno sprejme 
SKLEP
o sofinanciranju klopi za cerkev Svetega Miklavža na Spodnjem Čačiču iz sredstev 
proračuna Občine Osilnica 
1.
Janezu Hudobivniku, s stalnim prebivališčem na naslovu Križmani 2,1337 Osilnica se 
kot predstavniku vaščanom vasi Križmani, Padovo pri Osilnici, Spodnji Čačič, Zgornji 
Čačič in Bezgovica, dodeli enkratna denarna pomoč za zamenjavo dotrajanih klopi v 
cerkvi na Spodnjem Čačiču v višini 1.500,00 EUR.



• Prošnia Zdravstvenega doma Kočevie za sofinanciranje nakupa zobozdravstvenega stola za 
izvajanje zobozdravstvenih uslug v zdravstveni postaji Vas - Fara. Stol, ki ga imajo trenutno, 
ni uporaben in v kolikor ne bo sofinanciranja za nabavo novega, s strani občin Kostel in 
Osilnica, zobozdravnika ne bo več v Zdravstveni postaji Vas - Fara. Občinski svet je soglasno 
sprejel
SKLEP
o sofinanciranju zobozdravstvenega stola iz sredstev proračuna Občine Osilnica
1.
Sofinancira se nakup zobozdravstvenega stola za potrebe izvajanja zobozdravstvenih 
storitev v zdravstveni postaji Kostel.
Občina Osilnica bo nakup stola sofinancirala procentualno - glede na število 
uporabnikov iz Občine Osilnica in ob pogoju, da se storitev tudi nudi za vse občane 
Občine Osilnica. Zobozdravstvena ambulanta v Vasi mora sprejeti občane s področja 
Občine Osilnica, ki si tega želijo.

• Vloaa - Peter Kodermac: Vloga za ureditev zemljiškoknjižnega stanja v Bosljivi Loki - 
županja prebere vlogo in po razpravi občinski svet soglasno sprejme
SKLEP
Občinski svet vloge stranke ni popolnoma razumel oziroma pred podpisom izjave želi 
dodatne informacije in predstavitev celotne zadeve na naslednji redni seji občinskega 
sveta osebno s strani stranke same.

• Prošnia za priključitev objekta na iavno razsvetljavo - Vaška skupnost Padovo: Županja 
prebere vlogo vaške skupnosti. Nedeljko še dodatno obrazloži zadevo glede priključitve. 
Člani občinskega sveta soglasno sprejmejo 
SKLEP
L
Občinski svet je obravnaval prošnjo stranke.
Glede na to, da obstaja možnost postavitve solarne luči, se občinski svet ne strinja s 
priključitvijo na obstoječo javno razsvetljavo.
II.
Občina Osilnica bo dala v načrt postavitev solarne luči na žel jeni lokaciji, v skladu z 
dogovorom s predstavnikom stranke.

S tem je bila seja ob 14. uri zaključena.

Zapisala: Županja 
Alenka Kovač
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EVIDENCA PRISOTNOSTI

Lista prisotnosti na 15. redni seji občinskega sveta Občine Osilnica dne, 23.7.2021
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