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Spoštovani prijatelji, simpatizerji in vsi, ki redno prebirate
naš bilten
Letos nosi že zaporedno številko 14. V letu
2014 se zagotovo lahko pohvalimo z preplastitvijo 500 m dolgega odseka ceste. Ostale
pridobitve so v nadaljevanju na kratko omenjene, podrobneje pa o njih govorijo članki.
Začeli smo z rednim občnim zborom konec
marca. Na njem smo sprejeli načrt dela in v
večini tudi določili datume opravil. V maju
smo opravili spomladansko čiščenje cest. Čistili smo odtoke, rezali bankine in dosipali na
mestih, kjer je bilo treba. Sobota, 12. julij, je
bil nepozaben dan za člane društva, ki so se
udeležili izleta v štajersko vulkansko deželo Vulkanland. Obisk čokoladnice, kmetije, društva kmečkih žena in etno muzeja na
prostem so pustili edinstvene občutke in spomine. Predvsem se je pri udeležencih postavilo vprašanje, kako je okolica stopila skupaj in
začela s turizmom, s katerim se danes večina
preživlja. Slogan našega društva, V SLOGI JE
MOČ, je povsem primeren za take podvige,
samo držati bi se ga morali, in to, če se le
da, vsi in kar se da pogosto, če že ne vedno.
Za izvedbo preplastitve dela ceste smo
imenovali gradbeni odbor. Zadolžen je bil za
celoten projekt preplastitve, od križišča v vasi
(Gorenc) do vrha klanca (Pene) v dolžini 500
metrov. Kljub neugodnemu vremenu smo
v septembru izkoristili prvo daljše obdobje
brez dežja in v dobrih 14 dneh pripravili in
preplastili 2270 m² ceste. Uporabniki cest so
z opravljenim delom zadovoljni. Manj smo
vsi skupaj lahko zadovoljni s posamezniki, ki jim je košček zemlje pomembnejši od
ceste, ki jo vsak dan uporabljajo in uporabljamo. Prispevki za cesto pa so posebno
poglavje. Posamezniki si ga razlagajo na
svoj način oziroma ga obračajo večinoma
sebi v prid. Kje smo že rekli, da je moč?
Da združimo prijetno s koristnim, smo
18. oktobra izvedli slikarski ex tempore in hkrati uradno odprtje preplastenega dela ceste. Lep jesenski dan. Bil je
kot nalašč za druženje s slikarji in vsemi
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udeleženci zaključka slikarske prireditve.
Do konca leta bomo ob primernem vremenu
še enkrat uredili ceste, da bodo kljubovale
zimskemu času. V načrtu imamo še obisk
starejših članov, da se s skromnim darilom in
toplo besedo oglasimo pri njih. Nikogar ne
smemo pozabiti. Res je, da na mladih svet stoji, toda kdor ne spoštuje starejših, se mu slabo
piše: »Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.«
Na zadnjih dveh sestankih smo govorili o
delovanju društva vnaprej. Analizirali smo
delo članov upravnega in nadzornega odbora ter vlogo članov društva. Ugotavljamo,
da večina članov upravnega in nadzornega
nima dovolj časa ali mogoče želje za aktivno delovanje v društvu. Delo zahteva kar
veliko časa, potrpežljivosti in predvsem volje. Zahteva tudi odrekanje času, ki bi ga potrebovali poleg zahtevnega dela v službi še
vsak za sebe, družino in še kaj. Želimo tudi
odgovornost vsakega posameznika, člana
organov ali samo člana društva. Na občnem
zboru bomo tej problematiki posvetili nekaj
več pozornosti. Od članov pričakujemo, da
boste o naših ugotovitvah razmislili in nas
na občnem zboru dopolnili s svojimi predlogi in željami. Ne smemo pozabiti, da so
naši predhodnik veliko storili za našo vas,
za kar smo jim hvaležni. Dolžni pa smo z
delom nadaljevati, in to v dobro nas vseh.
V nadaljevanju je veliko poučnih vsebin
in utrinkov iz leta, ki se poslavlja. Člani
UO in NO vam želimo prijetno branje ter obilo uspehov v letu, ki prihaja.
Upravni in nadzorni odbor

Naše sodelovanje pri upravljanju krajevne skupnosti Dolenja
Nemška vas
Korenine krajevnih skupnosti segajo dlje
od prejšnjega stoletja. Od srede šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila na območju nekdanje Jugoslavije samoupravna skupnost, v kateri so bili združeni
delovni ljudje in prebivalci naselja, dela
naselja ali več povezanih naselij. Od leta
1993 obliko lokalne samouprave določa
Zakon o lokalni samoupravi. Do natančnih podatkov o članstvu v organih
naše Krajevne skupnosti Dol. Nemška
vas nismo uspeli priti. Prav bi bilo, da
bi bili zbrani v krajevni skupnosti ali pri
občinski upravi.
Verjetno je bil prvi predstavnik iz naše
vasi v organih KS Dol. Nemška vas Ivan
Sebanc, sledil mu je Franc Mahnič, Ivan
Starič, Franci Starič in na zadnjih lokalnih volitvah za mandatno obdobje
2014–2018 izvoljeni Viktor Rogelj. Tudi
samouprava v naši vasi ima korenine
daleč nazaj, do koder seže naš spomin.
Že takrat so se znali in zmogli dogovoriti za najbolj potrebna dela. Takrat naprednim gospodarjem Antonu Mikliču,
Kristanu Zupančiču, Jožetu Mahniču in
še nekaterim drugim so praviloma sledili vsi. Izbrskali so potreben denar za
soudeležbo pri vsaki akciji in neutrudno delali na poteh, pri oskrbi z vodo,
elektriko, telefonom … Zato je bilo
sodelovanje pri delu organov krajevne
skupnosti samo korak naprej. Ta korak
so zahtevali vaščani ob zavedanju, da je
napredek mogoč le skupaj …
Ivanu Stariču so še posebej ostale v
spominu zadolžitve v zvezi z napeljavo vodovoda. Najprej je bil napeljan
primarni vod do vasi Grm, pozneje do

Rihpovca, Cirila Peneta, kjer danes stoji
vodohran. Zadolžen je bil za pridobivanje odstopnih izjav lastnikov zemljišč.
Lastniki niso živeli samo v bližnji okolici
trase, ampak tudi v Ljubljani, Postojni,
Mariboru. Treba jih je bilo najti. Prenekatero pikro je bilo treba preslišati, ker za
napeljavo ni bilo posebnega navdušenja.
Ko je bil postavljen vodohran je postalo
bolj verjetno, da bomo res dobili vodovod
tudi v našo vas. V to je marsikdo dvomil. Sledilo je garanje članov gradbenega
odbora za izdelavo sekundarnega voda,
asfaltiranje poti, prerekanje glede sredstev, ki smo jih nakazali v KS. Še bi lahko
našteval, vendar je zaključil, da se je trud
izplačal, saj so rezultati vidni.

Franci Starič je sodeloval v svetu KS od
maja 2011 do oktobra 2014. O delu je vsako leto poročal tudi v našem glasilu. Za
leto 2014 pa je povedal: »Bili smo že zelo
utečena ekipa z jasno določenimi načrti.
Z moje strani je bilo zelo pomembno, da
smo v načrt uvrstili preplastitev dela ceste na Rihpovcu. Skozi leto smo z
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rebalansi prerazporejali proračun in
kar se da izkoristili denar, ki nam je bil
namenjen.

Proti koncu leta smo izbrskali še sredstva za nogometno igrišče z umetno travo
ob telovadnici podružnične šole v Dolenji
Nemški vasi.
Občina je poskrbela za izgradnjo optičnega omrežja. Kljub začetnemu negodovanju zaradi prekopov cest in podobnih
nevšečnosti smo zdaj na vrsti uporabniki.
Izbrati moramo le operaterja, se dogovoriti z njim in veselo uporabljati storitve, ki
so nam s tem omogočene.
Po moji presoji smo člani sveta KS v
minulem mandatnem obdobju storili vse,
kar so nam dopuščala ﬁnančna sredstva.
Teh pa ni nikoli dovolj.«
Na letošnjih volitvah je izmed treh kandidatov prejel največ glasov član našega
društva in član Upravnega odbora Viktor
Rogelj. Vprašali smo ga, zakaj se je odločil
za kandidaturo in za kaj si bo prizadeval v štiriletnem mandatnem obdobju,
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ki je pred njim. »Za kandidaturo KS
se nisem odločil čisto sam, ampak po
nagovarjanju predhodnika Francija, ki
me je nekako videl na tem mestu, da ga
nadomestim. Da ne bom obljubljal preveč, povem le, da si bom prizadeval za
napredek celotne KS, še posebej pa za
našo vas in njene prebivalce, ki so me
tudi izvolili.« Viktor, verjamemo vate,
spremljali bomo tvoje delo in kritično
ocenjevali, kot so bili ocenjevani tudi
tvoji predhodniki.
Vsem, ki ste v minulih letih sodelovali v organih Krajevne skupnosti Dol.
Nemška vas in se trudili za napredek
KS in naše vasi, velja iskrena zahvala.

Uredniški odbor

Največja napaka je, če zaradi
tega, ker lahko narediš le malo,
ne storiš ničesar.
(Sydney Smith)

Rekonstrukcija ceste (Gorenc - Pene)
Za enega največjih dosežkov v letu 2014 si
zagotovo štejemo preplastitev ceste iz vasi
do Penetovih. Ta odsek ceste nam je zadnja leta nekako najbolj grenil vse sestanke, ki
smo jih imeli v okviru društva. Vedno ista
tema, isti problem, kdaj in kako začeti prepotrebno obnovo enega najbolj zahtevnih
in nevarnih odsekov ceste na Rihpovcu. Ta
odsek ceste je bil popolnoma dotrajan, asfalt
razpokan in udarne jame tako velike, da je
bila vožnja zadnje čase že izredno nevarna.
Že lansko poletje smo si prizadevali začeti
obnovo, pa se nam tako ﬁnančno kot časovno spet ni izšlo. Kljub temu da so bili načrti
stari že nekaj let.Spomladi smo si rekli, da
je konec in da je letos cesto treba urediti.
Prvi resnejši sestanek smo imeli v maju,
nato smo tudi ustanovili gradbeni odbor. V
mesecu juniju smo imeli sestanek s krajani,
da bi si izmenjali kar največ informacij in se
dogovorili vse, kar je glede izgradnje te ceste potrebno. Predsednik gradbenega odbora
je vse prisotne seznanil z okvirnimi načrti
izgradnje ceste in tudi z višino prispevka,
ki naj bi ga plačali mi. Krajevna skupnost
Dolenja Nemška vas nam je zagotavljala dve
tretjini sredstev predračuna, tretjino dejanskega obračuna pa smo oziroma bomo še
morali prispevati krajani sami. V mesecu
septembru smo sprejeli dokončne odločitve
v odboru in hoteli začeti z deli, takoj ko se
deževno obdobje konča. Deževje se nikakor
ni umirilo, gradnja se nam je vse bolj odmikala, resno smo se že začeli spraševati, zakaj nam zdaj nagaja še vreme. Časa nam je
zmanjkovalo, dnevi so se krajšali, zima je
bila čedalje bliže. Izvajalcem smo določali
vse krajše roke, naredili vnovične popravke
načrtov, ki so bili komaj še izvedljivi. Ko je
dež končno ponehal, so takoj zabrneli gradbeni stroji. Ker smo vedeli, da brez nas cesta
ne bo popravljena, saj imamo premalo denarja, je bilo še kako jasno, da bo treba tiste
prelepe jesenske dneve, ki so končno prišli
in smo jih dolgo čakali, dejansko posvetiti

cesti. Ni nam bilo težko, ker smo vedeli, da
moramo spet stopiti skupaj, kot že mnogokrat
do zdaj. Rekli smo si: »V slogi je moč.« Vsak
po svojih močeh smo prispevali dan za dnem
in ob res velikemu številu oddelanih ur je cesta oziroma gradbišče začelo dan za dnem dobivati lepšo podobo. Kot običajno brez težav
tudi tokrat ni šlo. Težave so vedno pri istih ljudeh, ko je treba nekaj prispevati, kaj postoriti,
stopiti skupaj in nekaj odločno narediti. Tudi
tokrat so nekateri lastniki zemljišč preprečili,
da bi določene odseke cest delno razširili ali
jih na novo preuredili in s tem povečali varnost tega odseka. Odsek v dolžini 500 metrov
in skupni izmeri 2270 m² je bil težko rešljiv
tudi s tehničnega vidika. Asfalt je star prek
30 let. Na posameznih mestih je bilo treba
urediti globinske poškodbe in izdelati grobo
izravnavo prek celotnega odseka, za kar smo
porabili prek 140 ton mase. Izdelali smo dva
nova propusta, dva podaljšali in ju na novo
obdelali. Na večjih izpustih smo uredili tudi
lovilce vode, ki jih do zdaj ni bilo. Urejenih je
prek 600 metrov muldov, zgradili smo jih na
vseh mestih, kjer je bilo to potrebno, in sicer z
željo, da bi nam bilo ob vsem tem v prihodnosti privarčevano z nenehnim vzdrževanjem.
Vemo, da nam je v zadnjih letih vse bankine
dobesedno odneslo v vas, kjer so se kopičile
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gore gramoza po cesti. Zadovoljni smo bili z
izvajalcem gradbenih del Zdravkom Kukavico, ki je res sledil vsem našim navodilom
in zahtevam. Prav tako smo bili nadvse zadovoljni z podjetjem Komunala Trebnje, ki
nam je priskočila na pomoč tako, da nam je
zagotavljala bager in traktor za odvoz materiala, kadar smo ga potrebovali. Veseli smo,
da smo res velik odstotek del naredili sami in
tako drastično zmanjšali prvoten predračun.
Treba je vedeti, da je skupna investicija 50 000
EUR, kar ni majhen denar. Pobiranje denarja še vedno poteka, določene posameznike
smo obiskali večkrat, a nekako ni bilo pravega odziva, pri nekaterih smo celo naleteli na
burne reakcije, jih pošteno slišali na račun
tega in onega, tudi na račun prejšnjega vodstva in podobno. Mogoče bi bilo treba razmišljati tudi tako, da jutri mogoče ne bo več nikogar, ki bo še prostovoljno skrbel za našo vasico.
Včasih bi pričakovali, da bi bili krajani vsaj
do neke mere zadovoljni z našim prostovoljnim delom v teh težkih časih. Pričakujemo,
da bodo posamezniki, ki tega še niso storili,
plačali svoj prispevek, da bomo nabrali še potrebno razliko. Ob tej priložnosti ne morem
mimo tega, da ne bi posebej pohvalil predsednika gradbenega odbora Francija Stariča,
ki je nesebično vodil projekt od začetka do
konca. Brez njegovega prispevka bi se najverjetneje čez Raber drugo leto vozili s kočijo
ali pa hodili z »ruzakom«, tako kot nekoč …
Hvala!Upam si trditi, da je cesta s strokovnega vidika zgrajena zelo dobro, kakovostno in
varno. Najzahtevnejši odsek najbolj dotrajane
ceste je postal sodoben odsek ceste, ki povezuje vas z goricami prek Rabra. Dokler nas je
še volja, stopimo skupaj vsi, ne mečimo si polen pod noge, vsi skupaj lahko naredimo nekaj za dobro Rihpovca, saj smo v končni fazi
mi tisti, ki živimo v tej vasi in krojimo usodo
rodovom, ki prihajajo za nami ...
Andrej

7

Čiščenje odpadnih voda na
območjih brez kanalizacijskih
omrežij sedaj in po letu 2017
Področje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ureja več predpisov. Za prebivalce
tistih območij, kjer ni izgrajenih kanalizacijskih omrežij in njihova izgradnja tudi ni
predpisana, je pomemba predvsem Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav, (Ur.
l. RS, št. 98/07 in 30/10). Omenjeni predpis,
ki je v veljavo stopil že v letu 2007, namreč
določa, da morajo lastniki obstoječih stavb
na teh območjih najpozneje do 31. 12. 2017
zagotoviti čiščenje odpadnih voda v mali
komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. V primeru določenih bolj
občutljivih območij (vodovarstveno območje, vplivno območje kopalnih voda) je skrajni rok 31. 12. 2015. Uporaba obstoječih pretočnih greznic je dovoljena zgolj do izteka
zgoraj navedenih rokov. Uredba vsebuje
precej stroge kazenske določbe in izdatne
globe za kršitelje, zato je smiselno pravočasno pristopiti k ustrezni ureditvi odvajanja
odpadnih voda.
Kot izvajalec javne službe bomo uporabnikom zagotavljali praznjenje nepretočnih
greznic, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz in obdelavo
počrpane vsebine na ustrezni čistilni napravi. Navedene storitve že nudimo, vendar le
po izrecnem naročilu strank. V prihodnjem
letu pa bomo skupaj z občinami pristopili
k pripravi ustreznih predpisov na občinski
ravni, ki nam bodo po sprejetju omogočili
redno izvedbo teh storitev v okviru javne
službe, k čemur nas zavezuje navedena
državna zakonodaja. To bo pomenilo, da
bomo kot izvajalec javne službe zavezani redno prazniti nepretočne greznice,
prevzemati blato iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ga odvažati in obdelati na
ustrezni čistilni napravi. Predviden interval
prevzemanja blata je najmanj enkrat na štiri
leta oziroma skladno z navodili proizvajalca
naprave glede na tehnologijo, ki jo naprava
uporablja.

Čiščenje cest
Društvo vsako leto organizira čiščenje naših
cest, saj nam ni vseeno zanje. Spomladi so
ceste ter predvsem robovi zaradi pluženja
in posipanja polni peska in zemlje. Tako so
bile naše naloge čiščenje, nasipanje robov ter
navsezadnje pometanje cestišča za lepši izgled in boljšo funkcionalnost cestišča. Prek
leta smo se lotili tudi čiščenja meje srednje
makadamske poti. Porabili smo dva popoldneva in razlika je bila opazna. Grmovje, ki
je drsalo po kabinah traktorjev, je bilo zelo
nehvaležno. Za kamione pa je bilo zaradi
tega neprevozno. Zdaj je potrebno samo še
vzdrževanje meje, kar bi moralo biti stvar
lastnikov, ki imajo parcele ob poti. Na žalost
nimamo nobenega vzvoda in možnosti, da
lastnike prisilimo k rednemu čiščenje svojih
mej. V jeseni smo porezali bankine in zasuli
kanale ob cesti, ki nam jih je pustilo letošnje
deževno leto. Menim, da naših navad, kljub
maloštevilčni ekipi, ne smemo zanemariti.
Ceste so nepogrešljive na vsakem koraku.
Redno vzdrževanje je ključnega pomena za
življenjsko dobo ceste.
Franci

Komunala Trebnje
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Okužbe dihal - kako nevarne so?
V hladnejših mesecih se številni borijo s prehladom oziroma kakšno drugo okužbo dihal.
Moja babica je pri 85 letih ugotovila: »Prehlad
traja 1 teden, če ga zdraviš, ali pa 7 dni, če
ga ne zdraviš.« In v resnici je njena misel kar
pravilna. 90 % okužb dihal povzročajo virusi.
Tipična viroza se kaže z bolečinami v mišicah,
slabim počutjem, bolečim grlom, izcedkom iz
nosu, kašljem in malo povišano temperaturo
(okrog 37,5 st. C). Žal čudežnega zdravila za
virozo nimamo. Antibiotik za zdravljenje viroze ne bo učinkovit, saj ta pobija samo bakterije. Ne samo da ne bo učinkovit; jemanje
antibiotikov po nepotrebnem je škodljivo,
s pogostejšo uporabo povzročimo nastanek
bakterij, ki so na zdravila odporne. Kar pomeni, da bomo ob bakterijski okužbi v večji nevarnosti, saj antibiotik lahko ne bo »prijel« in
bo potek okužbe (npr. pljučnice) težji.
Zato se moramo kljub današnjemu hitremu
tempu življenja zavedati, da mora virozo telo
premagati samo, brez pomoči kemije in tablet.
In za to rabi svoj čas, počitek, »čajčkanje« in
kakovostno prehrano, ki izboljšuje odpornost
organizma. Pogosto poslušam želje, če že ne
zahteve: »Samo dajte mi nekaj, do jutri moram
biti zdrav …« Pa žal tega »nekaj« nimamo.
Zato ob virozi ne bodite ﬁzično dejavni, ne delajte zunaj na mrazu, če se le da, ostanite nekaj
dni doma, v postelji in ob čaju. Kajti le tako bo
telo okužbo uspelo premagati v nekaj dneh;
sicer se lahko blaga okužba in slabo počutje
vlečeta nekaj tednov!V redkih primerih pa
podobne simptome povzročajo bakterije.
Kdaj bomo pomislili na bakterijsko okužbo?
Kadar se nenadno pojavi visoka vročina (po
navadi nad 39 st. C), ki jo spremljajo izrazito
slabo počutje, kašelj, težko dihanje in pri angini žrelo, obloženo z belimi, gnojnimi oblogami. Starši, otrokom kar sami poglejte grlo,
pomagajte si z navadno žlico, in če opazite na
mandljih obloge, je vsekakor potrebno zdravljenje z zdravili, ker gre najverjetneje za bakterijsko vnetje.
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Če povišana temperatura vztraja nekaj dni
in opažate zgoraj naštete simptome, je prav,
da vas pregleda zdravnik in naredi laboratorijski test, s katerim dodatno potrdi bakterijsko okužbo. Zdaj pa je na vrsti antibiotik!Pa še nekaj stavkov o vročini. Z vročino
se telo brani pred okužbo (ne glede na to, kaj
jo povzroča). Bakterije in virusi ob povišani
temperaturi ne preživijo, torej jih vročina
pobija. Zato kljub stalnim reklamam na televiziji, ki od nas skoraj zahtevajo, da ob prvih
znakih prehlada vzamemo to ali ono zdravilo, razmislimo, kakšen namen ima vročina. Če pobija povzročitelja bolezni, potem
po zdravi kmečki pameti vendar ni smotrno, da jo takoj tako vneto zbijamo! Pustimo
telesu, da se bori z mehanizmom, ki je tudi
najbolj učinkovit, in ne zobljimo tablet proti
vročini kot bombonov.Seveda bomo zdravili vročino, višjo od 39 ali 39,5 st. C; tudi
pri otrocih do 3. leta starosti bomo prej dali
sirup ali svečko, ker se še bojimo vročinskih
krčev. Predvsem pa je treba takrat povečati vnos tekočine, saj ob visoki vročini prej
dehidriramo, in poskrbeti za počitek. Pa še
preventiva – izogibajmo se prostorov, kjer
je veliko ljudi, skrbimo za osebno higieno,
umivajmo si roke in kašljajmo v rokav oz.
roko! Vse okužbe zgornjih dihal se prenašajo s kapljicami sline in izcedka iz nosu,
zato lahko zelo zmanjšamo prenos okužbe
z vestnim umivanjem rok in osnovnimi higienskimi ukrepi. Skrbimo za redno ﬁzično
dejavnost in prehrano, v kateri ne sme manjka svežega sadja in zelenjave. Mogoče bo pa
letos le šlo brez prehlada?!
Irena Vester, dr.med.

Strokovna Eksurzija v vulkansko deželo “Vulkanland”
V naši lepi vasi smo se člani društva Hribovec Rihpovec zbrali že ob petih zjutraj.
Bilo nas je sedemintrideset. Vsi veseli smo
bili, saj gremo na izlet. Hitro na avtobus in
prek mejnega prehoda Šentilj, kjer nas je
pričakal vodič Bojan Mažgon in nas popeljal v avstrijsko štajersko deželo Vulkanland.
Vodič je zanimivo pripovedoval o zgodovini dežele in razložil, kako se znajo igrati pri
sosedih, kjer pujsi poslušajo Mozarta, kjer
iz jabolk delajo šampanjec in iz čokolade
zlato.Med potjo na avtobusu smo poizkusili nekaj dobrot iz rihpovških kuhinj in kleti.
Kot bi trenil, smo bili že tam in se sladkali
v čokoladnici Zotter. Pokušali smo nekaj
najbolj znanih okusov te posebne čokoladnice, ki spada med šest najboljših na svetu.
Spoznali smo tudi uradno najboljšo mlečno
čokolado na svetu in inovativnost podjetja,
ki stavi na visoko kakovost, naravne sestavine in pravično trgovino. Vsi posladkani
smo pot nadaljevali do kmetije Golles, kjer
smo degustirali različne okuse kisa in žganja. Kosilo v stari kmečki gostilni Kaufmann
v Wetzelsdorfu, kjer so nam ponudili kar
osem menijev, je bilo obilno in slastno. Po
kosilu smo si ogledali obnovljen mlin, kjer
društvo podeželskih žena ustvarja in ponuja vrsto ročno izdelanih izdelkov. Ogledali smo si še zasebno zbirko raznovrstnih
kmetijskih, gospodinjskih in drugih starin
in pripomočkov. Zaključek našega druženja smo doživeli v etno vinotoču v Ratchendorfu. Presenetila nas je največja čreda dvajsetih kamel v Avstriji, ki jim delajo družbo
lame, bizon, osli, želve in druge živali. Za
zaključek smo si privoščili slastne hrustljavo pečene sveže svinjske krače, seveda pa
ni mankalo dobre vinske kapljice. Domov
smo se peljali polni vtisov in misli, kako bi
tudi v našo vas prenesli delček videnega.
Pa res znajo samo pri sosedih? Vulkan je
»pljusknil« tudi na našo stran ...
Veronika in Stane
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Razstava slik v Baragovi galeriji
Razstava ustvarjalnih del, ki so nastajala na likovnih delavnicah članic in članov Društva likovnikov Trebnje, smo si lahko ogledali od 11. 9. do 20. 9. 2014 v Baragovi galeriji v
Trebnjem. Razstava je bila posvečena Stanki Pungartnik, ki je bila ena izmed ustanoviteljic
Društva likovnikov Trebnje in tudi ena izmed najbolj dejavnih članic društva. Stanka je bila
upokojena pedagoška delavka in vsestransko družbeno dejavna. Njena ustvarjalna dela so
nastajala tudi na slikarskem ex temporu na Rihpovcu. Tudi zaradi tega so se odprtje udeležili predstavniki našega Društva za napredek Hribovec Rihpovec.
Na razstavi nas je razstavljalo 21 razstavljavcev. Pod vodstvom članov društva so v tem času
v galeriji potekale tudi likovne delavnice v različnih slikarskih tehnikah, na katere so bili
vabljeni vsi, ki imajo veselje do slikanja.
Helena
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Rihpovška vinska gorica z Jožetovo penino
Bevčeva zidanica stoji med vinogradi, ob
cesti. Okolica je vedno lepo urejena. Zidanica je videti lepa tudi ponoči, še posebej v
času obiskov, ko so prižgane luči, ki so
vgrajene v kamnito škarpo. Bevčevi so
člani našega društva od njegove ustanovitve. Sodelovanje nikoli ni bilo vprašljivo.
Ob letošnji zaključni prireditvi slikarskega ex tempora, ki je sovpadal z odprtjem
dela preplastitve ceste, smo novi pridobitvi nazdravili s penino, pripravljeno v naši
vasi, Jožetovo penino iz vinske kleti Bevec
iz Rihpovca. Rihpovec res spada v vinorodni okoliš, vendar penine do nedavnega ni
pripravljal nihče. Hoteli smo izvedeti, zakaj
se je za ta podvig odločil Jože. Pogovor je
uredniški odbor opravil – kje drugje kot v
njegovi zidanici. Na stenah visi vrsta diplom, priznanj in medalj. Poleg tega nam je
Jože pokazal še kup diplom, več kot 80 jih
je, ki ne morejo viseti na stenah, ker jih je
preveč. Pot do priznanj pa ni bila kratka.
Z vinogradništvom se je ukvarjal že Jožetov
oče. Kmalu po končanju druge svetovne vojne je del samorodne šmarnice nadomestil s
cepljenkami. Po letu 1980 pa se je vinogradništvu, še posebej kletarjenju, ki je posebna
veda, posvetil Jože. Zasadil je nove trte na
način, ki omogoča strojno obdelavo ter zagotavlja zračnost in dovolj sonca vsaki trti in
vsakemu grozdu. Razdalja med vrstami je
kar 2,5 metra. Na vseh treh parcelah je zasajenih približno tri tisoč trt, kar je že spoštovanja vredna številka, ki zahteva veliko
dela in znanja.V letu 1998 si je pri Društvu
vinogradnikov pridobil diplomo za opravljeni tečaj poskuševalca vin, v naslednjem
letu pa mu je Uprava RS za pospeševanje
kmetijstva pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdala potrdilo o
opravljenem preizkusu znanja o osnovah
vinarstva za ustekleničenje vina. V letu
2009 je spet naredil korak naprej, saj je pri
Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani
pridobil spričevalo o uspešno opravljenem
preizkusu usposobljenosti pokuševalca za
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organoleptično oceno vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina. K pripravi
penine ga je spodbudila hudomušna pripomba dr. Mojmira Wondre, da imamo Dolenjci
dobra vina, za pripravo penine pa premalo
poguma. To ga je spodbudilo, da je začel s
pripravo penine, se na začetku boril z vrsto
začetniških težav, vendar ni odnehal. Danes
je ponosen na penino, ki jo pripravlja izključno iz svojega vina, iz grozdja, ki ga s pomočjo družine pridela na Rihpovcu. Jože bi ne
bil pravi Jože, če bi se ne preizkusil tudi na
področju predikatnih vin, chardonnaya, na
primer. Ta vina pripravlja zaenkrat le za svojo
dušo in prijatelje.Na začetku je pridelano vino
dobavljal trebanjskim gostilničarjem, odkar
pa ima svoj lokal Bar Hram v Trebnjem, pa
njegova vina v večjem delu najdejo končnega
potrošnika na tej lokaciji. Pri prodaji svojih
vin nikoli ni imel težav, saj je bil njegov cilj
pridelava kakovostnega vina, in ne toliko količina. Rezultati so prišli. O tem govorijo pisna
priznanja in diplome. Jože se ni mogel odločiti, katero mu največ pomeni. Kolebal je med
prvo diplomo, ki mu jo je podelilo Društvo vinogradnikov Trebnje za cviček letnik 1987 ali
veliko zlato plaketo Zveze društev vinogradnikov Dolenjske za renski rizling iz leta 1996.
Ostalo je pri tem, da mu je ljuba prav vsaka,
in tako je tudi prav, saj je vsaka zaslužena z
delom vse družine in ljubeznijo, ki jo pripravi
vina posveča Jože. Vse kaže, da tudi prihodnost ni vprašljiva. Mlajša hči Irena skupaj z
babico in mamo odločno poprime za škarje.
Jože je vedno znova zelo vesel, ko se v vasi
začne in seveda konča določeno delo, in to zadovoljstvo tudi pokaže s prispevkom, z dobro
voljo, s pesmijo in ne nazadnje s harmoniko.
Vprašali smo ga, zakaj. »Vsega ne delamo
samo za sebe, delamo za vse, za naše naslednike, za napredek kraja. Veselim se napredka,«
je zaključil. Hvala ti, Jože.
Uredniški odbor

13

Naš kulturni dan na Rihpovcu
V soboto, 18. oktobra, smo v vasi pripravili
že enajsto slikarsko prireditev po vrsti. Ob
devetih smo se zbrali na igrišču pri luži,
kjer smo pozdravili slikarje. Ponudili smo
jim malico in se med seboj malo pogovorili. Slikarji, med katerimi sem bila tudi jaz,
smo se dogovarjali o motivih in lokacijah,
kjer bomo upodabljali. Na voljo je bilo malo
časa, za to smo morali delati zelo marljivo.
Predsednik Društva likovnikov iz Trebnjega Brane Praznik je fotograﬁral slikarje pri
delu, poleg tega pa je tudi izdelal svojo sliko
na platnu. Po končanem slikanju smo slike
razstavili ob igrišču, kjer so bile na ogled vse
do večera.
Skupaj z vaščani smo se odpravili na odprtje
na novo preplastenega dela ceste z asfaltom.
Predsednik društva in predsednik gradbenega odbora Franci Starič nas je nagovoril in
predstavil potek dela. Trak sta skupaj z njim
prerezala še podžupanja Nada Pepelnak in
predsednik Krajevne skupnosti Dol. Nemška vas Milan Dragan. Med obiskovalci je bil
tudi župan naše občine Alojzij Kastelic. Vsi
prisotni smo z veseljem zaploskali in se v
lepem, sončnem vremenu odpravili nazaj na
igrišče, kjer je pod vodstvom Ksenije potekal
kulturni program, ki ga je začel z venčkom
narodnih Tone na harmoniki. Arne nam je
predstavil svojo pesem Parlament, njegov
prijatelj Jurij pa je zaigral na trobento. Prisotne sta pozdravila predsednik društva
Franci Starič in vodja slikarskega projekta
Ana Bilbija. Predsednik se je posebej zahvalil nam, najmlajšim, in nam izročil darilca,
Kseniji pa je izročil cvet. Veselili smo se pozno v noč, saj so vaščani poskrbeli za pijačo in
jedačo. Prireditev je z veselo glasbo na harmoniki zaključil Jože, ki je tudi član društva.
Martina Mavec, 6. d, OŠ Trebnje
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Vtisi udeleženke EX TEMPORA Stanke
V skoraj polni zasedbi smo se člani likovne
sekcije JUTRO pri Društvu upokojencev iz
Novega mesta v soboto, 18. oktobra 2014,
odzvali povabilu Društva za napredek Hribovec iz Rihpovca. Vreme nam je bilo zelo
naklonjeno. Polni navdušenja in dobre volje
smo se zbrali na igrišču pri vaški luži.
Ob dobrem zajtrku, ki so ga pripravile prizadevne članice, in pozdravnih besedah predsednika društva Francija Stariča ter vodje
projekta Ane Bilbija, ki sta nam povedala njihove želje, smo se hitro dogovorili, kaj in kje
bomo slikali. Že leta hodimo na Rihpovec,
pa vendar še ne zmanjka idej za nove in nove
slike. Ta konec naše (dokler je še naša, preden
bo šlo vse v maloro) preljube nam Slovenije
je izjemno lep. Vedno nas presenetijo s kakšno novo pridobitvijo; ne vem, kdaj ti ljudje
hodijo v službe, kdaj spijo, kdaj počnejo še
kakšne druge dejavnosti … So kot mravljice, mi pa samo sedimo ali pa tudi stojimo
(ob platnih, seveda), vedno kaj počnejo ali
kaj podrejo ali kaj novega sezidajo, obnovijo, zasadijo, skratka, olepšati znajo vse, kar
jim pride pod roke. V tej hribovski vasici se
diha s polnimi pljuči, vsak kamen je na svojem mestu, vsaka vejica ravno prav zraste, če
ne, jo pa odrežejo. Da vam o rožah ne govorim. Kakršne punce, takšne rože! No, letos
so pljunili v roke in obnovili kar dobršen del
ceste, ki vodi od vasi k luži. Zelo počaščeni
smo bili, da smo prisostvovali slavnostnem
odprtju. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti
vsem za prijaznost, požrtvovalnost in skrb.
Za nami so nesebično nosili stole in klopi, da
nam je bilo udobno. HVALA!
Kar nas ne zlomi, nas utrdi. Prijatelji, kar
tako naprej, da nam nikoli ne bi zmanjkalo
idej. Lepo nam je z vami, in zato radi prihajamo.
Ex tempore smo zaključili ob prijetnem
klepetu, dobri hrani in kulturnem nastopu
podmladka. Uživali smo ob glasbi
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harmonikarja, trobentača in mladih recitatorjev. Prijetno utrujeni smo se polni vtisov
podali v dolino in že kovali načrte za drugo
leto.
Vam ostanejo slike, nam pa lepi spomini.
Umetniška dela na splošno gledamo prehitro
in površno … Naše slike predstavljajo čas in
okolje, v katerem živite, poskušamo ujeti na
platna vse, kar vas obdaja. Uporabljamo vrsto črt in tehnik, nežnih, plahih, agresivnih,
velikih, majhnih. Uporabljamo veliko barv
… Svetle, temne, tople, hladne … Enkratno
srečanje z umetniškim delom je premalo. Ali
glasbo, ki nas prevzame, poslušamo samo
enkrat?
Stanka

Ah, ti naši kosmatinčki

Jesenska pesem

Ko se vozim skozi dolenjske vasi, skoraj ni
hiše, kmetije, ki ne bi imela vsaj enega mačkona ali mačkonke. Ena hiša, ena muca, deset
hiš, deset muc. Rezultat enega leta zna biti
na desetine novih muckov. Če imajo srečo,
da preživijo, seveda. Nekateri niti ne ugledajo prvega sonca ali se prepuščeni samim
sebi znajdejo na najbolj nenavadnih (grdih)
mestih. Zato se mi zdi pošteno do njih, malih
mačjih bitij, da vam dam v razmislek, ne več
tako tabu temo – kastracijo in sterilizacijo.
Razumem, da jih ima nekdo tako rad, da bi
dal za njih vse. S tem da jih ima vsako leto
enkrat več. To ni ljubezen. S takim početjem
se dela velika škoda, še posebno takrat, ko
se ne poskrbi za redno odpravljanje notranjih parazitov, bolh, garij. Da ne govorim o
spolno prenosljivih boleznih med mačkami
(zaradi katerih pride do smrti), pretepih
in bojnih ranah v obdobju parjenja, žrtvah
avtomobilov in takem in drugačnem mučenju. Take muce so kljub dobri hrani videti
izčrpane in bolne. Vsak lastnik je po Zakonu
o zaščiti živali dolžan preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, ki jim
ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem
zakonu.Mogoče, ne mogoče, dejstvo je, da se
mora tudi vaškim mucam zagotoviti »mačje« življenje, kar zagotovo niso kotenje dveh
legel na leto, pretepi, pobijanje mladičev, hiranje in borba za življenje. Zato je potrebna
sterilizacija oz. kastracija. Imejmo le toliko
živali, kolikim bomo lahko omogočili kakovostno življenje in primerno zdravstveno
oskrbo. Poskrbimo, da ne bo več nezaželenih
mladičev. Da bo vsak mačkon imel lastnika
in ne bo prepuščen ulici.

Jesen je lepa,
ko listje se obarva.
Ko listje pada z dreves,
jesen je prava.
Včasih dežek pada,
včasih sonce sije,
ampak jesen je taka.
Vedno nas preseneča.
Otroci radi po lužah skačejo,
radi pa se tudi sončijo,
jeseni je to všeč.
Saj radi jo imamo.
Zelo radi nabiramo listje,
z njim se rade obmetavamo,
ni pa nam ga dobro pospravljati,
ampak vseeno se zabavamo.
Lara, 6 razred, OŠ Trebnje

Nasvet
Ne bo ti vsak dan lepo,
ne bo ti vsak dan prinesel mavrico.
Če misliš, da tako je,
motiš se za dvoje.
Ampak s trdim delom, prijatelj moj,
dobil boš plačilo, tako kot čebelji roj.
Arne, 3 b Osn. šola Center

Ines
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Kod so vandrali naši člani?
Islandija, dežela gejzirov

Nekateri se ne bojijo višine

Izkazalo se je, da je Islandija ob koncu aprila in v začetku maja še posebej lepa. Dežela
številnih gejzirjev, slapov, ognjenikov, skal
okamenele lave, geotermalnih voda, črne
plaže lave ... Na trenutke deluje, kot da ni
del tega sveta. Ko smo se vozili proti ledenikom, je pokrajina delovala pusto, skorajda
sivo. Potem pa tu in tam srečanje s kakšnim
avtom (vsi v stilu >big food< zaradi podnebnih razmer) in zapoznelo spoznanje, da
bencinske črpalke niso pogosto posejane.
Pa se je vendarle izšlo. Tisti dan smo naredili 900 km, bili na koncu z živci, če se bo
zgodba z bencinom izšla, a se je izplačalo.
Mogočni ledeniki in srebrna, lesketajoča
svetloba so poplačali vse to. V naslednjih
dneh se je Islandija dodatno izkazala. Slapovi z mavrico so mejili že na kič, ognjeniki so bruhali vodo, kot da gre za natančno
izdelan program. Kako je možno, da je v
tem delu sveta zemlja še tako nemirna, tako
drugačna? Posebno, drugačno je tudi glavno mesto Islandije Reykjavik. Mesto predstavlja mešanico stare in nove arhitekture
z velikim pristaniščem, muzeji, trgovinami.
In da vse to ni samo pretiravanje od vtisov
zadnjega (po)potovanja, prilagam slike. Napotek: če se odločite za obisk Islandije, poleg
fotoaparata ne pozabite na denar.
Maja

Prvomajske praznike smo preživeli
malo drugače. Odšli smo v severni del
Gartskega jezera na plezanje.
Veronika in Stane
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Član našega društva v zmagoviti
kadetski ekipi

Utrinek
Vsakokrat, ko se peljem na Rihpovec, vedno
znova ugotavljam, kaj vse se je v zadnjih 20
letih spremenilo. Urejena je infrastruktura,
v veliki večini so obnovljena gospodarska
poslopja, stanovanjski objekti dobivajo nove
podobe, kar daje vsakemu obiskovalcu
našega kraja pozitivno podobo o prebivalcih vasi Rihpovec. Ob tem se mi je utrnila
zamisel, da bi lahko še z dodatnimi izboljšavami na področju urejenosti nekaterih
nevarno zaraščenih predelov ob cesti pripomogli k večji varnosti in še bolj popestrili
izgled našega kraja.

Luka Rogelj, učenec prvega letnika Srednje
zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra
Novo mesto, je eden od treh vratarjev Kadetske ekipe Rokometnega kluba Trimo Trebnje, ki je že štirikratni zaporedni prvak v rokometu, kar ni od muh. Tudi letos se trudijo,
da bi vnovič dosegli to lovoriko.
Rezultati se res vrstijo, vendar to ne pride
samo od sebe. Do rezultatov vodijo odrekanja. Treningi so vsak dan, v soboto ali nedeljo
sledi tekma. Samo talent ni dovolj.
Viktor

Le zakaj se ne bi enkrat v prihodnosti
pomerili v tekmovanju za lepo urejeno in
varno okolje?
Anica Salmič

Peka kruha
Star slovenski pregovor pravi: »Učimo se,
dokler živimo.« To velja tudi zame.
Na Petrini parceli je zrasla hiša, ob njej pa
tudi krušna peč. Zamisel zeta je bila, da
bi jaz začela s peko kruha. Pobrskala sem
po spominih iz otroštva, kako je kruh pekla včasih naša mama. Začutila sem vonj
svežega kruha pa tudi mlečnega riža, ki
se je pekel pogosto ob njem. Naenkrat mi
je manjkalo le vedenje, do katere temperature naj peč zagrejem. Stopila sem do nekdanje sosede Ane iz Poljan, kjer sem dobila potrebne informacije. Treba je bilo le še
zamesiti kruh, česar se nisem bala. In že je
zadišalo tudi iz naše peči …
Milka
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Fotografski tečaj
V mesecu avgustu sem se odločila, da si bom kupila nov digitalni fotoaparat. Nad njim sem
bila navdušena, saj sem si ga že nekaj časa želela, po drugi strani pa je bila to tudi ‘‘obveznost’’ zaradi mojega študija.
Nekega dne me je prijatelj iz Tržišča poklical in povabil na fotografski tečaj, ki je potekal 19.
in 20. septembra 2014 v Tržišču. Vedela sem, da moram povabilo sprejeti, saj take izkušnje
še nisem doživela. Prvi del tečaja je zajemal teorijo fotograﬁje, v drugem delu pa smo se
odpravili po čudovitih kotičkih Tržišča oziroma vinske gorice Malkovec.
Tečaj je vodil fotograf Mitja Bostner in predsednica Turističnega društva Tržišče Milena
Knez. Za fotograﬁranje je bilo že vse skrbno pripravljeno in dogovorjeno, saj so nas pričakali
‘‘fotografski modeli’’ oziroma vinogradniki ter perice ob potoku. Med njihovim ‘‘poziranjem’’ smo tudi vmes uspeli narediti kakšno fotograﬁjo pokrajine, vinogradov, portretov,
tihožitja... Ko se je naš fotografski dan zaključil, smo se dogovorili, da izberemo svoje najboljše fotograﬁje in jih pošljemo predsednici društva. Razstava fotograﬁj je bila 25.10. 2014
v gasilskem domu v Tržišču. Obiskalo jih je več kot 80 obiskovalcev. Med prireditvijo, ki jo
je vodila Milena Knez, sem doživela presenečenje, saj sem bila med petnajstimi udeleženci
tečaja poklicana, da prejmem nagrado za drugo najboljšo fotograﬁjo. Res sijajen občutek, ko
prvič doživiš nekaj takega. Moja želja, da bi postala fotograﬁnja, je postala še močnejša.
Ksenija

19

Recept za zimske limonce
Začenja se zimski čas in z njim tudi prehladi. Zato sem vam pripravila recept kako se
naredijo limonce.
Potrebujemo:
1 kg limon
2 pomaranči
2 kivija
2 l vode
0,5 l dobrega domačega šnopca
1/2 kg sladkorja dodamo čez 24 ur.

Limone in pomaranče dobro operemo in
narežemo na kolobarje, kivi olupimo in narežemo. Dodamo vodo in žganje. Vse skupaj
zapremo v večji kozarec in postavimo na toplo. Čez 24 ur pa dodamo še sladkor in dobro
premešamo. Vse sestavine premešamo enkrat
na dan. Ko opazimo, da se je sladkor stopil,
precedimo in zapremo v steklenice.
Likerček pijemo po pameti in zmerno.
Marjeta

Praznovanje rojstnega dne
najstarejše članice

V lanskem letu je bil najmlajši
član Patrik.

Naša članica Pavla Lužar je v letošnjem
letu praznovala 94. rojstni dan. Torto je
sicer sprejela na postelji, vendar se je v
lepem jesenskem dnevu odpravila na
obisk k sosedu.
Pavla, še na mnoga leta.

Letos so ga s prestola izrinili:

Sem Dominik Starič
rojen 25. 11. 2014, težak
2 kg in dolg 43 cm.
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21. 2. 2014 se je naši družini pridružil Tim Zupan. Tehtal je
3500 g in meril 51 cm.

Dne 22. 6. 2014 je na svet prijokal Maks Starič, velik 55 cm
in težak 3690 g.

Jure Kermc Mavec se je rodil 9. 1. 2014, velik 53 cm
in težak 3210 g.

Mia Rogelj je prijokala na svet 9.10. 2014 velika 52 cm in
težka 3500 g.

Lan Muhvič se je rodil 18. 3. 2014 velik 52 cm in težak 3770 g.

Družino Šircelj – Sedlar sta 10. 7. 2014 okrepila
Anastazija velika 49 cm in težka 2485 g, in Marcel
velik 48 cm in težak 2805 g.
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GOLIEV TRG 9, 8210 TREBNJE, T: 07 348 12 60, F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si

DELAJMO DOBRO ZA BOLJŠI JUTRI
Komunala Trebnje d.o.o. je javno podjetje
v stoodstotni lasti občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert, katerega primarno poslanstvo je izvajanje
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb. Kljub nenehnemu povečevanju
standardov kakovosti storitev, ekoloških
standardov in drugih zahtev se trudimo
ohranjati cene storitev na sprejemljivi
oziroma najnižji možni ravni. Naš cilj je
ob večji kakovosti storitev ohraniti cene
na podobni ravni, kot so danes. Pri tem je
potrebno vedeti, da omrežnina ni sestavni
del cene storitev in ukrepi racionalizacije
v podjetju na višino omrežnine nimajo
pomembnejših vplivov. Za gospodarno
poslovanje se trudimo vsi zaposleni na
Komunali, saj svoje delo vse bolj sprejemamo tudi kot poslanstvo. Ponosni moramo biti na delavce Komunale, ki svoje
delo opravljajo v vseh vremenskih razmerah, petek in svetek, dan in noč. Pri tem
ne gre le za delovno obveznost, temveč za
širšo družbeno odgovornost zagotavljanja
osnovnih človekovih dobrin.
H kakovosti storitev ravnanja s komunalnimi odpadki pomembno pripomore
tudi dosledno ločevanje odpadkov. Na
tem mestu uporabnike storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ponovno
naprošamo, da navodila za ločevanje
odpadkov dosledno upoštevate. Tako s
strani izvajalca javne službe kot s strani
medobčinskega inšpektorata se izvaja nad
ločevanjem odpadkov poostren nadzor.
Namen nadzora ni kaznovanje, temveč
ozaveščanje uporabnikov o doslednem
ločevanju odpadkov. Tudi ločevanje odpadkov je namreč eden izmed ukrepov, ki
bo pomembno pripomogel k ohranjanju
relativno nizkih cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
Če želimo biti odlični, potrebujemo sodelovanje in pomoč občin in uporabnikov naših storitev, kar je ključnega pomena za dobro delovanje komunalnega
podjetja. V prihodnje se bomo potrudili,
da se bomo našim uporabnikom še bolj

približali in jih seznanjali o našem delu.
Dvakrat letno bomo izdali informator o
načrtovanih in izvedenih aktivnostih, ki
se bo imenoval Komunalček. Prvo številko boste skupaj z urnikom odvoza odpadkov za leto 2015 prejeli pred novim
letom.

Spoštovani uporabniki
naših storitev!
Želimo vam doživete
božične praznike,
v letu 2015 pa zdravja
in notranjega miru.
Tu smo za vas.
Vaša Komunala Trebnje d.o.o.
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Vabimo vas, da obiščete tudi našo spletno
stran www.komunala-trebnje.si, na kateri
boste pridobili več informacij z vseh področij
našega delovanja.
Tu smo za vas.
Vaša Komunala Trebnje

Živalski kotiček

Obvestilo članom društva
Članarina ostaja nespremenjena: prvi član družine plača 7 EUR, vsak naslednji pa
po 4 EUR. Če nam želite olajšati delo, jo lahko poravnate na transakcijski račun
društva, pri Delavski hranilnici, številka 61000-0000116262. Hvala vam.

23

ČEMU JE VČASIH SLUŽIL TA PREDMET?

ODGOVOR NAPIŠITE NA DOPISNICO IN JO DO 15. JANUARJA 2015
POŠLJITE NA NASLOV:
Društvo za napredek Hribovec Rihpovec, Rihpovec 19, 8210 Trebnje
Pripišite svoj naslov. Mogoče boste prav vi med tremi nagrajenci.

Izdajo glasila so omogočili še:

•Občina Trebnje
•Zveza kulturnih društev Trebnje
•Lektorica, Nina Štampohar, s.p., Ul. Ilke Vaštetove 18, Novo mesto
•Odvetnik Mirko Bilbija, Leges d.o.o. storitve, Novi trg 11, 8000 Novo mesto

