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INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  

 

V Osilnici najvišja stopnja precepljenosti v Sloveniji 

Naj se najprej pohvalimo, da smo že dalj časa na prvem mestu 

po precepljenosti proti Covid-19, saj je v naši občini cepljenih 

več kot 66 odstotkov prebivalcev. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 

se cepili, saj se bomo lahko le s precepljenostjo večine vrnili v 

življenje, ki smo ga poznali pred  korono. Četrti val epidemije, je 

že tukaj. Delta različica korona virusa je nevarnejša, saj se 

veliko hitreje širi.  Vsi, ki se še želite cepiti, pokličite v 

Zdravstveno postajo Osilnica, kjer boste dobili vse potrebne 

informacije.                                                  Slika1: Cepljenje v ZP Osilnica   

.                                                                                                                               avtor: ZD Kočevje 

Dom starejših Osilnica 

Županja, Alenka Kovač, si vseskozi prizadeva in dogovarja s predstavniki različnih poslanskih 

skupin, da bi v proračunu zagotovili sredstva za dokončanje doma starejših. Obmejno in 

demografsko ogroženo območje kot je Osilnica, bi moralo imeti  prednost  pri dodelitvi 

sredstev, saj bi dom  prinesel nova delovna mesta in s tem novo življenje in upanje v naše 

kraje. Obstanek občine in prebivalstva, ki se že dalj časa izseljuje je odvisen od te investicije, 

ki jo država že več kot desetletje pušča nedokončano.  

Kot kaže, se po več kot desetletju končno le nekaj premika pri nadaljevanju gradnje doma 

starejših občanov. Občina je prvič po dolgem, dolgem času dobila pisni predlog za dokončanje 

doma, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Predlog je potrebno še uskladiti. 

Izobraževanje za poklic bolničar-negovalec 

Na gimnaziji in srednji šoli v Kočevju poteka poleg rednega izobraževanja tudi program 

izobraževanja odraslih. Septembra letos bodo v programu srednjega poklicnega izobraževanja 

pričeli z izvajanjem programa bolničar-negovalec, ki je nastal zaradi velikih potreb v negovalnih 

in zdravstvenih zavodih v regiji. Želimo si prijav v čim višjem številu, saj bo ta poklic iskan tudi 

v naši občini. Predavanja bodo na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, kjer lahko dobite vse 

informacije.                          

                                                                                    Telefon: 01/ 320 72 40     Mobilni tel. 040 611 728 

                                                                                                                    www.gssk.si;        e-naslov: helena.marolt@gssk.si 
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Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno 

Projekt pod tem naslovom poteka v občini že od lani. Financirata ga Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj. Osnovni namen operacije je ohranjanje okolja 

za trajnostni razvoj podeželja. V okviru projekta se obnavlja čistilna naprava v Osilnici, zgrajena 

leta 1978, ki je bila dotrajana, izpust pa ni več ustrezal zahtevam pristojnih okoljevarstvenih 

institucij. Obnova bo končana v začetku septembra. 

V okviru projekta je oz. bo potekalo 12 predavanj oz. delavnic o samooskrbi in trije sejmi. Prva 

aktivnost je bila na sporedu marca, ko smo organizirali Klepčev sejem izmenjave semen, 

čebulnic in sadik. Zbrali smo jih okoli 50 vrst. Na drugem sejmu smo se ob predstavitvi knjige 

pogostili z osilniškimi dobrotami, na tretjem, za Petruvu, smo predstavili domače izdelke in 

pridelke.     

   

 

 

 

 

 

 

  

Slika 2: Prvi Klepčev sejem, 27.3.2021, avtor: Igor Kastelic                                                                   Slika 3: Drugi Klepčev sejem,12.6.2021,avtor: 

Bernarda Čop  

 

Preplastitev ceste 

Avgusta je Ministrstvo za infrastrukturo po dolgih letih  

pričelo s popravilom in preplastitvijo državne ceste od 

Mirtovičev do  Ribjeka. V okviru teh popravil 3 km ceste v 

znesku okoli milijon EU bodo urejeni obcestni jarki za 

odvod padavin, odvod meteornih voda, mulde, dokončan 

pa bo tudi podporni zid pod Ribjekom. Izvedena bodo  

manjša dela na mostu v Grintovcu. Dela bodo dokončana 

do konca jeseni.  

 

Slika 4: Podporni zid pod Ribjekom, avgust 2021,                                                                 

avtor: Renata Štimac 
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu 

Letos aprila je bil po več kot desetletju sprejet občinski prostorski načrt, Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23.04.2021). Odlok 

predstavlja podlago za izdajo gradbenih dovoljenj (in predodločb) v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev. Določa pa tudi pogoje za druge posege v prostor.   

Novogradnje 

Po dolgih letih stagnacije, lahko bi rekli celo nazadovanja v razvoju doline, se je kot kaže, trend 

obrnil v nasprotno smer. Prodalo se je večino hiš in parcel, ki so bile na trgu in pričakujemo, 

da bo povečanje  nastanitvenih zmogljivosti  prihodnje leto pozitivno vplivalo na razvoj turizma 

in občine nasploh. Gradi se že sedem nastanitvenih enot. 

Urejanje potokov in odvoz naplavin 

Letos spomladi je podjetje Hidrotehnik uredilo struge dveh potokov. V Ribjeku so očistili strugo, 

ob Zanskem potoku pa uredili še brežine.  

Visoka voda je v zimskem in spomladanskem času pustila ob bregovih veliko naplavin. Največ 

se jih je nabralo v Mirtovičih, kjer je podjetje Hidrotehnik te naplavine, večinoma drevje, 

odstranilo. Jeseni naj bi odstranili tudi naplavine pri kovačiji Gorše v Mirtovičih,  poglobili jarek 

na »Gričku« v Bosljivi Loki in ga delno tudi utrdili, s čimer se bo preprečilo odnašanje zemlje 

in uničevanje tega naravnega otočka. 

Čistilna akcija 

Tako kot vsako leto je tudi letos konec marca potekala čistilna akcija. Še vedno je vsako leto 

veliko odpadkov, ki jih obiskovalci doline pustijo v naravi. Večinoma gre za različno embalažo, 

ki z dolgotrajnim razpadanjem obremenjuje naravo, živali in posredno vpliva tudi na naše 

zdravje. Zato je vsak pobran odpadek prispevek k ohranjanju dežele Petra Klepca lepe in čiste. 

In tudi letos smo s skupnimi močmi naredili dobro delo za vse skupaj. 

 

                                                        Slika 5,6: Čistilna akcija, marec 2021, avtor: Alenka Kovač                                                                   
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Izobraževanja in delavnice 

Kljub zaprtju občinske meje zaradi epidemije, so, v skladu z odloki za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, v preteklih mesecih potekala številna 

izobraževanja tako s področja zdravstva, zeliščarstva, zelenjadarstva, ohranjanja čistega 

okolja. Nekatera so potekala na daljavo, druga v »živo«. 

Januarja je v okviru projekta Zdravo sožitje predaval doc. dr. Marko Medvešček o sladkorni 

bolezni tipa dva, mag. Mateja Kržin pa o negi kože pri inkontinenci. Aprila je predavala višja 

medicinska sestra Janja Klavs o tem, kdaj lahko pri sladkorni bolezni pojemo tudi tortico.  

V začetku maja sta potekali dve delavnici Zasnova vrta in pridelovanje vrtnin ter  Obnova starih 

sadovnjakov in cepljenje dreves, ki ju je preko interneta izvedla Ana Ogorelec, univ. dipl. inž. 

agr., specialistka za zelenjadarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. 

Junija pa sta v izvedbi Ane Ogorelec v Osilnici potekali še dve delavnici, ki sta bili zelo dobro 

obiskani. Na prvi  so se udeleženci seznanili z vzgojo sadik in  sajenjem plodovk,  na drugi pa 

so udeleženci tudi v praksi spoznali vzgojo kapusnic in uničevanja škodljivcev z naravnimi 

pripravki.   

  

Slika 7,8: Delavnici z Ano Ogorelec, 19.5. in 23.6., avtor: Renata Štimac 

 

 

 

Ljudska univerza Kočevje je konec junija pripravila delavnico Zdravilne rastline in podeželje.  

Udeleženci so ob Mirtoviškem potoku pod vodstvom Alojza Vidica spoznavali zdravilne rastline 

in se učili o njihovem pravilnem nabiranju in uporabi. 

Junija je bila v Osilnici postavljena  razstava  Phototrails, ki je nastala v okviru projekta Zidovi 

in drevesa, ki prikazuje posnetke  tudi naših krajev. 
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Slika 9,10: Razstava Phototrails,10.6.2021, avtor: Lesart 

Julija sta bili organizirani dve predavanji: prva na temo kompostiranja, kjer so se prisotni 

seznanili s tem, kaj spada v kompost, kam postavimo kompostnik in kako dobimo najboljše 

gnojilo; na drugi delavnici so se udeleženci seznanili z ločevanjem odpadkov, zakaj in kako 

razvrščamo odpadke in v katero skupino sodijo posamezni odpadki.  

Tri predavanja so se zvrstila avgusta: o vodnem krogu in čiščenju voda je predavala Irena 

Lavrač; alternativo plastični embalaži je pripravila Mirjana Šercer, Renata Štimac pa  je 

spregovorila o tem, kako z recikliranjem zmanjšujemo količino odpadne embalaže. 

V sodelovanju s Palčavo šišo iz Plešc je bilo avgusta v Padovem pri Osilnici izvedeno 

predavanje – Raziskovanje stavbne dediščine od Brod Moravic, preko osilniškega in 

čabarskega do Loške doline. Naslednji dan so izvedli delavnico pletenja košar kot so jih delali 

nekoč. Predstavljen je bil tudi film »Žica«, ki opisuje kako je postavljanje žice vplivalo na 

življenje prebivalcev ob slovensko – hrvaški meji.  

Zdrava prehrana in gibanje  

Od junija do septembra poteka enkrat tedensko na igrišču ob šoli vadba, ki jo organizira 

Ljudska univerza Kočevje, vodita pa jo kineziolog David Gole in Tadeja Nosan. Na eni od 

uvodnih delavnic je David Gole spregovoril o zdravi prehrani in pomenu vadbe za zdravje.  

Čeprav je delavnica namenjena vsem starostnim skupinam, je večina udeležencev starejših, 

ki so vadbo vzeli resno in so z izvedbo zelo zadovoljni. 

 Slika 11: Udeleženci delavnic, junij 2021, avtor: Alenka Kovač 
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Donacija produkcijske hiše 

Cesta čez Strmo reber, ki se z nadmorske višine 993 metrov po 19 ovinkih spusti na 500 

metrov nadmorske višine, je zanimiva ne le za obiskovalce, temveč tudi za nekatere 

dejavnosti. Po njej se vsako leto v poletnih mesecih spusti več kot 200 longboarderjev z vsega 

sveta, septembra pa se na strmih ovinkih pomerijo kolesarji na tekmovanju Navkreber na 

Strmo Reber. Cesta je zanimiva tudi za snemalce avtomobilskih reklam, ki so jih na Strmi Rebri 

posneli že kar nekaj. 

Aprila je produkcijska hiša Marvel, ki deluje pod okriljem studia Walt Disney skupaj s slovensko 

produkcijsko hišo Pakt media d.o.o. deset dni snemala akcijske prizore, v katerih so bili v 

ospredju avtomobili. Tuji producenti so bili nad lepotami naših krajev očarani in so dejali, da 

se bodo še vrnili. Občini so donirali namenska sredstva za otroke, s katerimi se sedaj opremlja 

telovadnico. Najmlajši bodo dobili letvenike, kozo, večnamensko  mrežo za odbojko in 

badminton ali tenis, žoge, omare za rekvizite itd.  

Produkcijska hiša Trikstr d.o.o. pa je posnela tudi kratek kader na Loški steni. Gre za snemanje 

angleške TV nadaljevanke.   

Olimpijski ogenj     

27. maja je skozi občino prvič  potoval olimpijski ogenj. Na Strmi rebri so ga sprejeli Darja 

Vesel, Denis Jauk in Branko Osvald. V Osilnici so imeli nosilci krajši postanek in pogostitev. V 

spremstvu otrok in učiteljice Podružnične šole Osilnica ter ambasadorke olimpionizma Urške 

Žolnir-Jugovar je bakla nadaljevala pot po dolini. V Bosljivi Loki je plula z mini raftom, na Sv. 

Ani pa smo baklo predali predstavnikom sosednje občine z željo, naj se z ognjem olimpijske 

bakle iz osilniške doline ponese tudi dobrota in moč Petra Klepca.  
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Slika 12,13,14: Olimpijska bakla v Osilnici, 27.5.2021, avtor: Aleš Fevžer 

 

 

Okusi preteklosti dežele Petra  Klepca 

Junija je izšla prelepa knjiga, v kateri so avtorji predstavili jedi, ki so se nekdaj kuhale v  dolini. 

Jedi so pripravile naše gospodinje. Recepte je zbrala in uredila Cvetka Vesel, jezikovno je 

tekste pregledala Olga Lenac, zapis v narečju je prispevala Tanja Muhvič. Z odličnimi 

fotografijami jo je opremil Igor Kastelic, izvrstno oblikovala pa Janja Trdan Dulmin.  

Novo knjigo že pripravlja Jože Ožura, ki ima večino gradiva že zbranega.  

  

Slika 15: Predstavitev knjige, junij 2021, avtor: Igor Kastelic  

 

 

 

                                                                                                                                Slika 16,17: Knjiga Okusi preteklosti dežele Petra Klepca,  junij 

2021, avtor: Tomaž Dulmin 
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Petruvu 

Lani smo ga izpustili, letos pa smo se ga, ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe z 

virusom SARS-CoV-2, ponovno množično udeležili. V Osilnici je 26. junija v počastitev 

praznika naše župnije, godu sv. Petra in Pavla, potekalo Petruvu. Nastopili so otroci naše šole, 

harmonikarji, za dobro vzdušje je poskrbel ansambel Calypso. Program je vodila Majda Katern, 

ki je vodenje popestrila z Ančkinimi humorističnimi vložki. Pogumni so lahko preizkusili svojo 

moč v kmečkih igrah Petra Klepca. 

Magi Žagar in Darja Vesel sta postali prvi lokalni vodnici v naši občini in sta prejeli priznanja. 

Izobraževanje za vodnike sta organizirali Občina Osilnica in Zavod za kulturo in turizem Kostel 

v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje. Priznanje, ki ga Občina Osilnica podeli za 

pomembne dosežke in zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa 

in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in 

promocijo občine, smo na pobudo Jožeta Štimca in sopodpisnikov dodelili 

telekomunikacijskem operaterju A1. S postavitvijo bazne postaje v bližini Padova pri Osilnici 

se je rešila dolgoletna težava nepokritosti z mobilnim in internetnim signalom za spodnji del 

občine. 

Na Klepčevem sejmu, ki je potekal ob prireditvi, so domačini predstavili svoje izdelke. 

            
Slika 18,19: Petruvu, 26.6.2021, avtor: Renata Štimac 

 

Oživitev dela Turističnega društva Osilnica 

Zaradi korona krize se člani Turističnega društvo v preteklem letu niso sestajali. Predsednik, 

ki ni več stalno prisoten v Osilnici je predlagal, da izvolimo novo vodstvo društva. Društvo bo 

v prihodnje vodila Magi Žagar. Društvo je sodelovalo pri organizaciji Petruva in predstavitvi 

knjige, do konca leta pa načrtuje še nekaj aktivnosti. 

Za najmlajše 

Občina Osilnica je skupaj z Zavodom Kočevsko pripravila digitalni kviz o deželi Petra Klepca. 

V njem lahko udeleženci preko animirane zgodbe o Petru Klepcu spoznajo zanimive 

informacije o naši dolini ali pa se preizkusijo v premični sobi pobega. 
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Panoramska tabla 

V začetku marca je bila na 8. ovinku ceste na Strmi Rebri postavljena panoramska tabla, preko 

katere lahko obiskovalci že pred vstopom v Osilniško dolino spoznajo okoliške lepote. Konec 

septembra se bo počivališče tudi asfaltiralo. 

 

Slika 20: Panoramska tabla, marec 2021, avtor: Alenka Kovač 

Sv. Ana 

Občina Osilnica se je s sosednjo občino Kostel dogovorila o urejanju dostopa in okolice cerkve 

Sv. Ana in sicer tako, da izmenoma vsako leto ena prevzame ta dela. Poleg rednih del košnje 

in obrezovanja dreves in grmovja, je letos Občina Kostel obnovila ograjo in stopnice do cerkve, 

Občina Osilnica pa je postavila nove klopi ob njej. 

Ob prazniku Svete Ane, 26. juliju, je Bogdan Gale iz Bosljive Loke cerkvi daroval kip Sv. Ane 

z Marijo, ki bo odslej stal v istoimenski cerkvici. Podžupanja  Mirjana Šercer je ob tej priložnosti 

z domačinkami poskrbela za predhodno čiščenje cerkve in pogostitev po maši.   

 

 

    

 

 

 

 

Slika 21: Klopi na Sv. Ani,  

junij 2021, avtor: Branko Osvald 
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Slika 22: Kip Sv. Ane z Marijo, junij 2021, avtor: Tina Seher Klavora 

 

 

 

 

 

 

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 
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