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INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  

 

 

PODPIS SPORAZUMA O DOKONČANJU DOMA 

Dne 24.9.2021 je bil podpisan Sporazum o izkazu interesa dokončanja Doma starejših 

občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica med: Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje, Občino Osilnica, SVC 

socialno varstvenim centrom Osilnica d.o.o., Javni zavodom Dom starejših občanov 

Šiška in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS – SOČA.  

Zaveza podpisnikov je dokončanje objekta na Selih in v njem urediti dom za starejše 

občane, rehabilitacijski center za odrasle osebe s cerebralno paralizo ali drugimi 

motnjami v razvoju, zdravstveno postajo, medgeneracijsko središče ter lekarno. 

Sporazum o dokončanju je podpisan v Ljubljani, projekt naj bi bil končan jeseni 2023. 

 

Foto: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

ČISTILNA NAPRAVA 

Čistilna naprava je z obratovanjem po rekonstrukciji pričela leta 1998. Od takrat ni bila 

obnovljena. Bila je v zelo slabem stanju in njena funkcija ni bila optimalna. Lani smo 

se prijavili na projekt »Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno«, katerega 
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sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Pridobili smo sredstva, s katerimi je obnovljena čistilna naprava in s tem 

zmanjšan vpliv na okolje, saj je optimizirano čiščenje odpadnih voda. Z uvedbo nove 

tehnologije čiščenja bo zmanjšana tudi poraba električne energije, zmanjšani bodo 

stroški vzdrževanja.  

 

 

PREPLASTITEV CESTE 

Popravilo in preplastitev državne ceste od 

Mirtovičev do  Ribjeka je v zaključni fazi. 

Urejeni so obcestni jarki za odvod padavin, 

odvod meteornih voda, mulde, podporni zid 

pod Ribjekom. Izvedena so manjša dela na 

mostu v Grintovcu in Bosljivi Loki. Odsek od 

Mirtovičev do Ribjeka je v celoti na novo 

preplasten.   
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OPTIČNO ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE – INTERNET ZA VSE VASI 

Obveščamo vas, da se bo v naslednjih osemnajstih mesecih v naši občini gradilo optično 

širokopasovno omrežje s katerim bo interesentom zagotovljena sodobna telekomunikacijska 

povezava, ki omogoča stabilne in visoke hitrosti prenosa podatkov. Podjetje GVO, d.o.o., ki 

gradi omrežje, katero se delno sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada za regionalni 

razvoj, vam bo na vaše naslove posredovalo Obvestilo o predvideni gradnji optičnega omrežja. 

Na tak način vas bo izvajalec GVO, d.o.o. seznanil z osnovnimi podatki o omrežju in vas hkrati 

pozval, da izrazite svoj interes po priključitvi na optično omrežje. Predviden začetek gradbenih 

del se planira v mesecu marcu 2022, predviden zagon optičnega omrežja in priklop prvih 

naročnikov se planira konec leta 2022. Predviden zaključek vseh del pa je predviden za 

september 2023.  

    

 

UREDITEV JAVNIH POTI  

Iz naslova povračil dela stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, ki so nastali zaradi 

povečanega nadzora državne meje smo pridobili namenska sredstva za  zmanjšanje  škode, 

ki jo povzročajo migranti. Sredstva so se porabila za povečanje varnosti/preglednosti (solarne 

luči) in popravilo javnih poti in lokalnih cest.  
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ASFALTIRANJE POČIVALIŠČA NA 8.OVINKU 

Zaradi neodgovornega ravnanja – uničevanja parkirišča je bilo potrebno zaščititi oziroma 

asfaltirati teren. 

 

 

 

NOVA LOKACIJA POSTAVITVE DEFIBRILATORJA 

Operacija »Skupaj za varni jutri«, v kateri sodeluje pet LAS - ov z različnih območij Slovenije, 

združuje  svoje moči skupaj z lokalnimi partnerji. V okviru sodelovanja LAS Po poteh dediščine 

od Turjaka do Kolpe bo tudi naša občina prispevala k čim hitrejšemu ukrepanju ob srčnem  

zastoju s širitvijo mreže avtomatskih defibrilatorjev (AED). 

Izvedena bodo usposabljanja za čim širši krog laikov, da 

bodo znali uporabiti AED in usposabljanja za izvedbo 

temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Seveda pa je 

preventiva tista, ki pripomore k čim boljši kondiciji srca, zato 

se bodo izvajale tudi delavnice z vsebinami o zdravem 

načinu življenja, s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju, 

za zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. 

Nov defibrilator bo postavljen v vasi Padovo pri Osilnici. 
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PROJEKTI 

Skupaj z občinami od Turjaka do Kolpe smo se prijavili na projekt »S kolesom od nature do 

kulture«, preko katerega bomo s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja kupili pet električnih koles in pridobili nove tiskovine.  

Partnerji projekta so Občina Loški Potok, Lesna zadruga Loški Potok, Občina Sodražica, 

Občina Velike Lašče, Občina Ribnica, Kočevsko, Zavod za kulturo in turizem Kostel, Občina 

Dobrepolje, Kolesarsko društvo Melamin in Občina Osilnica. 

 

Foto: LAS 

Turistično društvo Osilnica se je prijavilo na projekt »Tradicionalna izdelava rož iz krep 

papirja«, ki je zdaj že uspešno zaključen. Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine in 

nadaljevanje tradicije izdelovanja rož iz krep papirja v Osilniški dolini. Izveden je s pomočjo 

mojstric izdelovanja rož Marije Štimec, Anice Ožbolt in Marije Šercer iz Bosljive Loke, ki so 

izdelovale šopke in prikazale potek izdelovanja rož iz papirja na treh delavnicah. Prva je bila 

na prireditvi »Navkreber na Strmo reber«, nato so svoje znanje in veščine prenesle 

osnovnošolcem in tretjič na Dnevu odprtih vrat za starostnike.  
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NAVKREBER NA STRMO REBER 

V soboto, 18. septembra 2021 je v Osilnici potekal drugi kolesarski vzpon »Navkreber na Strmo 

Reber«. Dogodka se je udeležilo 126 kolesarjev (117 tekmovalcev in 9 tekmovalk). Najhitrejši 

kolesar, Martin Grad, je vzpon prekolesaril v času 26:31 in s tem za več kot minuto izboljšal 

čas lanskega zmagovalca (27:53). Vsi zmagovalci so prejeli rože iz krep papirja, ki so vpisane 

in zaščitene pod nesnovno dediščino občine Osilnica. 

 

Foto: Marjan Kapele 

 

DAN ODPRTIH VRAT ZA STAREJŠE 

20. oktobra 2021 smo z "Dnevom odprtih vrat za starejše" popestrili dan našim upokojencem. 

Ob tej priložnosti smo v Osilnici odprli Demenci prijazno točko.  

Naši gostje/predavatelji so nam predstavili svoje delo, s katerim skrbijo za kvalitetnejše, 

polnejše življenje starostnikov. Ga. Štefanija L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica, je 

predavala o demenci, dr. Božidar Voljč pa o zdravi prehrani in hrani, ki jo lahko jemo, če imamo 

sladkorno. Center za krepitev zdravja ZD Kočevje je predstavil pomen telovadbe in zdrave 

prehrane za dolgo življenje. 

Poleg resnih tem o demenci in zdravstveni pismenosti, so nam naši upokojenci prikazali tudi 

kako so se včasih zabavali otroci. Iz društva Kostevskih žena Nežica so nam predstavili        

restavratorska dela predmetov naših prednikov - obnovo in ponovno uporabo predmetov.  

Predstavljen je bil projekt »Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja«, katerega nosilke 

vpisane v register nesnovne kulturne dediščine, so upokojenke.  

Otroci POŠ Osilnica so starejšim predstavili delovanje novodobne tehnologije. Za lep zaključek 

sončnega dneva so ob jedači in pijači poskrbeli domači pevci s harmonikarjem Brankom 

Osvaldom.    
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TELOVADBA 

Oktobra je gospa Majda Lavrič ponovno brezplačno organizirala vodeno vadbo, za kar se ji 

zahvaljujemo. Telovadba je bila zelo dobro obiskana, vendar je zaradi trenutnih epidemioloških 

razmer do nadaljnjega odpovedana.   

 

MIKLAVŽ 

Letos je obdarovanje naših otrok potekalo malo drugače. Sv.Miklavž se je prilagodil trenutnim 

razmeram, obiskoval jih je z avtomobilom. Posebej je presenetil naše učence, ki obiskujejo OŠ  

Fara. Na Sv. Ani je ustavil šolski kombi, in presenečene otroke obdaril s praktičnimi darili. 
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OKRASITEV 

V duhu veselega decembra smo tudi letos okrasili vse občinske stavbe. Žal smo morali 

ponovno izpustiti skupno izdelavo vencev in drugih okraskov, prav tako ne bo organizirana 

pogostitev po polnočnici. Po vaseh so se postavile smrečice, vaščani pa ste jih okrasili sami. 

Nekatere izmed vasi so se še posebej potrudile in izdelale še jaslice in druge okraske. 

Vsa gospodinjstva bomo tudi letos obdarili s koledarjem, na katerem so fotografije iz naše 

občine. 

    Osilnica 

Bosljiva Loka                                                                 

 

Želimo vam blagoslovljen božič  

ter zdravo in srečno leto 2022! 
Fotografije pri katerih ni naveden avtor so iz arhiva Občine Osilnica 

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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