
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 , 

DECEMBER 2020 

 

INFORMACIJE 

ZA OBČANE OBČINE OSILNICA  
 
 

 
Spoštovane občanke in občani, 
 
 

minilo je pol leta in čas je za prebiranja novic Občine Osilnica. 
Ponovilo se je stanje iz prve polovice leta, ko smo bili prav tako zaprti zaradi epidemije. 
V prvem polletju smo bili tudi uradno brez obolele osebe v občini, v času sedanje epidemije, 
pa smo do sedaj imeli 3 okužene osebe, ki pa niso v času okužbe živele ali delovale v občini. 
Glede na splošno zdravstveno stanje v državi, smo se odrezali odlično, saj dejanske okužbe 
v občini nimamo. Še naprej se moramo držati ukrepov, da se bomo lahko spomladi vrnili v  
vsaj podobno življenje, kot smo ga imeli pred epidemijo.  
Tudi v drugi polovici leta smo bili dejavni na različnih področjih, čeprav zaradi COVID -19 to 
ni bilo tako očitno.  
 
 
 

JULIJ 
 

Ob 78. letnici poboja v Taborski steni, smo poleg sveče prinesli tudi kamenček za piramido 
Vinka in Jakca, da nas opomni na složnost in ohranjanje nacionalnih vrednot.   
 
 

 
 

Slika 1: Taborska stena, 4.7.2020, Avtor: Alenka Kovač 
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V juliju smo začeli z opremljanjem doživljajske poti Petra Klepca, najprej smo postavili zeleno 
okno Petra Klepca, ki je namenjeno fotografiranju. V današnjih-modernih časih, še kako drži 
izrek pisatelja in pesnika Julia Cortazarja »Vsaka fotografija je potrdilo o prisotnosti«.  
 
 

 
 

Slika 2: Zeleno okno, 10.7.2020, Avtor: Alenka Kovač 
 

AVGUST 
 

V avgustu se je županja na povabilo predsednika Vlade RS, g. Janeza Janše, na Brdu, 
udeležila sestanka namenjenega predstavitvi bodočih investicij. Župani so imeli možnost 
predstavitev perečih tem. Županja je izpostavila problem zaprte meje in škode, ki jo zaprta 
meja povzroča gospodarstvu in ljudem ob meji. G. Janez Janša osebno je obljubil, da se bo 
meja odprla za vse, ki jo prečkajo zaradi dela, tranzita, pomoči starejšim ožjim družinskim 
članom….in obljubo tudi izpolnil.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

V slogi je moč oziroma, dobro sodelovanje prinese rezultate. V dogovoru z gospodom 
župnikom Andrejem Pažurjem in Nedeljkom Pojetom smo pripeljali elektriko v vežico in 
cerkev sv. Mihaela v Papežih. V vežici luč že sveti, v cerkvi  je potrebno zvezati še lestenec, 
saj se je zaradi nepopolne dobave lestenca, montaža zavlekla.  
 

Za požarno varnost v Belici smo poskrbeli z nakupom nove hidrantne omarice. 
 

 
 

Slika 3: Hidrantna omarica, 25.8.2020, Avtor: Branko Osvald 
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SEPTEMBER 
 

V septembru smo preko projekta Junaki skrivnostnih gozdov skupaj z Zavodom za kulturo in 
turizem Kostel organizirali dvoje izobraževanj za vodnike. Po prvem opravljenem 
izobraževanju so vodniki pridobili naziv: Lokalni vodnik za vodenje po gozdu. V drugem delu 
izobraževanj pa Lokalni turistični vodnik za občini Osilnica in Kostel. Naša občina je za 
lokalne potrebe vodenja izobrazila prve 3 turistične lokalne vodnike in 1 vodnika za vodenje 
po gozdu. Želimo jim veliko gostov, ki se bodo zaradi dobro predstavljenih znamenitosti radi 
vračali v naše kraje in jim čestitamo za pridobitev  naziva »Lokalni vodnik«.  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Za otvoritev 2 km doživljajske poti Petra Klepca, ki smo jo prav tako izvedli v okviru projekta 
Junaki skrivnostnih gozdov smo se povezali z Društvom Osilniška dolina, v imenu katerega 
je ga. Cvetka Vesel organizirala predstavitev in okušanje domačih jedi iz Osilniške občine.  

 

 
Sliki 4,5: Domače jedi, 12.9.2020, Avtor: Igor Kastelic 

 

Nad skuhanimi jedmi naših gospodinj, so bili obiskovalci navdušeni in se jim tudi mi iskreno 
zahvaljujemo. Veseli nas, da bodo predstavljene jedi v naslednjem letu izdane tudi v knjižni 
obliki. S pesmijo so program popestrile ljudske pevke Povasenke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Nastop Povasenk, 12.9.2020, Avtor: Ivan Majc 
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Sočasno s predstavitvijo poti  Petra Klepca smo v sodelovanju s predsednikom Turistične 
zveze Slovenije g. Pavletom Hevkom  posneli brezplačen promocijski film o lepotah naše 
občine. Za potrebe glasbenega ozadja, nam je Tamburaška skupina Dupljak odstopila 
pesem, ki se vrti v ozadju. Kdor ima možnost si ga lahko ogleda na FB strani Občine 
Osilnica. Še enkrat se vsem, ki ste sodelovali pri nastanku filma prisrčno zahvaljujemo. 
 
OKTOBER 
 
V oktobru smo dobili vabilo Pokrajinskega muzeja Kočevje na fotografsko razstavo povojnih 
fotografij fotografa Edija Šelhausa. Že  vabilo in plakat je krasila zelo izrazna slika posneta v  
vasi Papeži. Kot je razvidno iz spodnje fotografije, je na fotografiji  deklica s psom. Za deklico 
v muzeju niso bili prepričani kdo je, zato so nas zaprosili naj jim pomagamo odkriti njeno 
identiteto. Preko Facebooka smo hitro našli njene sorodnike, ki so jo prepoznali  in jo kasneje 
pripeljali v muzej na ogled razstave.  
 

 
 

Slika 7: Deklica s psom, II. svet. vojna, Avtor: Edi Šelhaus 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Lansko leto smo konec oktobra in v začetku novembra doživeli hudo neurje z močnimi nalivi, 
katerim so sledile poplave. Največ škode so utrpele lokalne ceste, poplavljene pa so bile tudi 
zasebne hiše in kotlovnica podjetja Kolpa d.o.o.. 
S sanacijo škode smo začeli nemudoma in poškodovane odseke cest utrdili in zavarovali. 
Sočasno z odpravljanjem škode smo pisali dopise na pristojne inštitucije glede hudourniških 
potokov in ureditve državnih cest. Sprva je kazalo, da se za naše dopise ne zmenijo, pa 
vendarle smo jih z vztrajnim nadlegovanjem glede nujnosti  sanacij prepričali, da so nam v 
letošnjem letu popravili odsek poplavne ceste pri Ložcu. Za poplavni odsek ceste pri Bosljivi 
Loki so nas uvrstili v investicijski plan za naslednje leto. V oktobru smo popravili prepust 
potoka, ki je spodjedal cesto pri Križmanih in postavili novo ograjo na ovinku pod Maliniščem. 
Večina škode po neurjih na cestah je nastala zaradi neurejenih/neočiščenih strug   
hudourniških potokov. Pri sečnji v gozdu  vas prosimo, da pospravite tudi veje, saj nam ravno 
odvržene veje v strugah zamašijo odtoke in voda si utre novo pot, ob tem pa poškoduje 
cestišče! 
Obcestne odtoke so naši komunalni delavci v oktobru očistili, za sanacijo strug večjih  
potokov pa smo ponovno pisali Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji za vode in jih 
opozorili na možnost ponovnih poplav in posledično poškodovanih cestišč. 
Naši zahtevi je bilo ugodeno in podjetje Hidrotehnik nam je očistilo strugi dveh potokov; 
potok pri Ribjeku in strugo potoka za Starimi Malni. Pri čiščenju potoka v Ribjeku so izkopali 
velike količine peska, ki smo ga uporabili za dokončno ureditev krožne poti pod Bezgarji okoli  
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kapelice, za zravnanje neravnega terena pri Padovem, vaščani Križmanov pa ga bodo 
uporabili za utrditev vlake pod naseljem. Iz pogovorov z delovodjo gradbišča je moč sklepati, 
da bo materiala še ostalo, zato vas naprošamo, da nas obvestite o možni nadaljnji uporabi 
peska in zemlje.  
 

 
 

Slika 8: Struga Zanskega potoka, 30.10.2020 Avtor: Alenka Kovač 

NOVEMBER 
 
Naša občina se je pridružila »Pobudi za zaščito prebivalcev in bivalnega okolja zaradi 
nezakonitih migracij«. Z združenimi močmi obmejnih občin smo na račun nezakonitih 
vstopov migrantov v naše občine uspeli pridobiti namenska sredstva za  zmanjšanje  škode, 
ki jo povzročajo migranti. Sredstva smo morali uporabiti za povečanje varnosti/preglednosti 
(solarne luči) in popravilo javnih poti in lokalnih cest. Postavili smo 18 solarnih luči, 
nameščenih ob mostovih in poteh kjer prehajajo migranti in uredili 5 poti. 
 

 
 

Slika 9: Solarna razsvetljava na meji s Hrvaško, 27.11.2020, Avtor: Alenka Kovač 
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V novembru smo zaključili tudi z delno obnovitvijo tekstilane, pri čemer smo podprli streho in  
namestili strešna okna. V desnem delu smo izolirali podstrešje in izvedli strojne ter elektro 
inštalacije. V prihodnjem letu nameravamo omenjeni del urediti do faze za osnovno uporabo. 
 

 
 

Slika 10: Podstrešje tekstilane pred obnovo, Avtor: Alenka Kovač 

 

 
 

Slika 11: Trenutno stanje podstrešja tekstilane, 7.12.2020, Avtor: Alenka Kovač 

 
DECEMBER 
 

Zaradi epidemije in prepovedi druženja bosta letos žal odpadli prireditvi Miklavževanje z 
obdarovanjem in tradicionalna pogostitev po polnočnici. 
Vseeno pa se nismo odpovedali prazničnemu duhu in smo kot v prejšnjem letu tudi letos po 
vaseh postavili lesene smrečice, ki smo jih letos okrasili s snežaki iz srobota in zelenja ter  
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gozdnimi možički. Veseli nas, da ste si delo razdelili in izdelali lepe dekoracije. Najlepšega 
snežaka bo turistično društvo tako kot lani simbolično nagradilo. 
Za praznično vzdušje smo poskrbeli tudi v centru Osilnice, kjer smo okrasili trg in javne 
stavbe. 
V letošnjem letu smo se odločili, da bomo obdarili vsa gospodinjstva s koledarjem na katerih 
so fotografije iz naše občine. Zahvaljujemo se fotografu Igorju Kastelicu za odstopljene 
fotografije, ki krasijo koledar. 
 
 
 

 
 

Slika 12: Gozdni možiček, 1.12.2020, Avtor: Alenka Kovač 
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V letu 2021 vam želimo  
zdravja in blagostanja! 
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