
 

 

 

Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline izjemno  

 

Akronim projekta: OB VODI 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): OBČINA OSILNICA 

Vrednost projekta: 113.627,10 EUR 

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 76.474,48 EUR   

Zaključek operacije: september 2021 

Kratek opis operacije: 

 

Osnovni namen operacije OB VODI je ustvariti novo, zeleno delovno mesto, s katerim bo 

poskrbljeno za ohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja na območju LAS. Z 

zaposlenim na novem delovnem mestu bi namreč poskrbeli za boljšo ozaveščenost občanov 

glede odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja z energijo, skratka ohranjanja čiste narave 

ter za spodbujanje lokalne samooskrbe.  Zaposleni na novem delovnem mestu bo tako skrbel 

za podučenost in ozaveščenost o ohranjanju okolja in pomenu lokalne samooskrbe tako 

domačine, kot tudi obiskovalce območja LAS. To bomo dosegli z izvedbami delavnic, ki jih 

bomo organizirali tako, da bodo primerne za starejše prebivalstvo, ki v naši občini predstavlja 

večinsko prebivalstvo ter za ženske, ki imajo v okviru gospodinjstva velik vpliv na ravnanje 

z odpadki in porabo energije. Operacija bo hkrati tudi promovirala zdrav način življenja, saj 

bo spodbujala lokalno samooskrbo in stik z naravo, ki na ljudi vpliva pozitivno. To bomo 

dosegli tako z organizacijo delavnic kot z novo prireditvijo, katere tematika bo varovanje 

okolja in lokalna samooskrba in bo prebivalce z območja LAS spodbujala k samostojni 

pridelavi in predelavi kmetijskih, gozdarskih ter živilskih proizvodov, k izmenjavi lokalnih 

pridelkov ter k zdravemu načinu življenja. S tem bomo tudi oživili dogajanje v urbanem jedru 

Osilnice. V okviru operacije, ki bo vplivala na izboljšanje pogojev bivanja, se bo tudi 

obnovila čistilna naprava v Osilnici. S tem bo čistilna naprava, ki trenutno ne deluje 

optimalno, zopet odpadno vodo čistila do te mere, da njen izpust v okolje ne bo vplival na 

onesnaženost. Čistost vode je na tem območju izrednega pomena, saj ima pri nas svoj 

življenjski prostor marsikatera zaščitena oz. redka rastlinska in živalska vrsta. Gre tudi za 

ribolovno območje, kjer se vlagajo ribje mladice.  Zaposleni bo izvajal tudi delavnice in 

predstavitve za skupine osnovnošolcev.  

 

Cilji operacije: 

Območje LAS ima izredno bogato naravno dediščino. Še posebej to velja za območje Občine 

Osilnica, ki je z 88% pokritostjo z gozdom najbolj gozdnata občina v Sloveniji. Kot 

posebnost velja omeniti pragozd Krokar, ki je bil leta 2017 vpisan na UNESCO-v seznam 

svetovne dediščine. Skupaj s čisto reko Kolpo in lego na območju NATURA 2000 je ta 

izredno prvinska, nedotaknjena narava dragocenost in redkost (v svetovnem merilu), ki jo 

moramo nujno ohraniti. Naravna dediščina je na območju LAS že dobro promovirana, vendar 



 

pa je ravno zaradi vse večje prepoznavnosti, potrebno poskrbeti, da ohranimo okolje čisto in 

biotsko raznovrstno. Z operacijo bomo pozitivno vplivali na varstvo okolja in ohranjanje 

narave. Za bolj urejeno bivalno okolje ter dvig kakovosti življenja bomo poskrbeli z obnovo 

obstoječe čistilne naprave, saj bo le ta predstavljala prispevek k ohranjanju stanja okolja.         

 

Glavne aktivnosti: 

1. Občina Osilnica bo zaposlila eno osebo na novem delovnem mestu. Za potrebe 

projekta bo na novo zaposlena ena oseba. Pripravljala bo promocijski material gradivo za 

osveščanje občanov, spremljala dela v zvezi s čistilno napravo, skrbela za promocijo 

projekta, pripravljala in organizirala delavnice za občane in skupine osnovnošolcev, ki 

obiskujejo program šole v naravi v Osilnici. 

2. Obnova čistilne naprave v Osilnici. Čistilna naprava je z obratovanjem po 

rekonstrukciji pričela leta 1998. Od takrat ni bila posodabljana, zato je trenutno že v zelo 

slabem stanju in njena funkcija čiščenja ni optimalna. Radi bi jo obnovili tako, da dotrajane 

dele odstranimo in jih zamenjamo z novo tehnologijo, in sicer WSB clean. Pri tem gre za 

biološko čiščenje, ki poteka s tehnologijo MBBR – fiksna biomasa na mobilnih nosilcih.  

3. Izvedba sklopa predavanj in delavnic na temo izboljšanja pogojev za bivanje in delo. 

4. Izvedba izobraževalnih uric za učence, ki obiskujejo program šole v naravi v Osilnici. 

Učenci bodo spoznavali pomen čistosti okolja.  

5. Klepčev sejem. 3 krat letno bomo organizirali tržnico s ponudbo na območju LAS 

pridelane zelenjave, sadje ter drugih prehranskih izdelkov. S približanjem ponudbe občanom 

bomo spodbujali zdrav način življenja in omogočili dostop do kvalitetnih hranil. Na 

osilniškem sejmu bodo organizirane tudi izmenjevalnice. Izmenjevale se bodo sadike, 

pridelki, oblačila,... Vsaj en Klepčev sejem letno bomo ohranili tudi po zaključku operacije. 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

1x obnova čistilne naprave v Osilnici, 12x predavanja in delavnice na temo izboljšanja 

pogojev za bivanje in delo, 15x izobraževalne urice za učence, ki obiskujejo program šole v 

naravi v Osilnici, 3x Klepčev sejem 

 

Ciljne skupine: 

Dejavnosti bodo primerne za vse skupine lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, ne glede 

na spol, rasno, etnično ali versko pripadnost. Zaposlena oseba bo na razpolago vsem za 

pomoč pri posredovanju informacij v zvezi z ravnanjem z odpadki, varčevanjem z energijo, 

samooskrbo,… V projekt bodo vključene vse starostne skupine. Za osnovnošolce bodo 

organizirane izobraževalne urice, za ostale občane, med katerimi je največ starostnikov pa 

bomo organizirali predavanja in delavnice, preko katerih se bodo spoznali s samooskrbo in 

varovanjem okolja. Samooskrba jim bo predstavljena na način, da jim bo olajšala delo, ki so 

ga mnogi že vajeni. Z aktivnostmi operacije bomo vplivali na izboljšanje kvalitete življenja 

prebivalcev območja LAS. 

 

Kazalniki: 



 

Št. delovnih mest: 1 (1 novo delovno mesto), št. storitev za lokalno samooskrbo: 5(5 

predavanj), št. storitev za spodbujanje inovativnosti: 4 (uvedba nove tehnologije pri čistilni 

napravi in 3 predavanja), št. urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja: 1 (1 obnovljena 

čistilna naprava), št. dogodkov za krepitev lokalne identitete: 3 (3 Klepčevi sejmi), št. 

okoljskih storitev: 7 (1 obnovljena čistilna naprava, 5 delavnic, sklop izobraževalnih 

delavnic), št. storitev za medgeneracijsko sodelovanje: 7(4 delavnice, 3 Klepčevi sejmi). 

 

 

 


